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Constructorii deCombinatul chimic
Galații in haine de iarna (Foto : Gh. VințilaJdin Făgăraș

Muncitorii, tehnicienii și inginerii 
de la Combinatul chimic din Făgă
raș și-au luat zilele trecute urmă
toarele angajamente în întrecerea 
socialistă pe anul 1963 :
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— să dea peste plan produse 
în valoare de 2 550 030 lei, din 
care 700 tone azotat de amoniu, 
50 tone azotit de sodiu, 50 de 
tone presături din masă plasti
că ;

— să realizeze economii pes
te plan la prețul de cost în va
loare de peste 1.500 080 lei;

— să obțină beneficii peste 
plan în valoare de 1 000 000 
lei ;

— să depășească indicele de 
creștere a productivității mun
cii cu 0,5 la sută.

In vederea îndeplinirii angaja
mentelor, în cadrul combinatului se 
vor aplica o serie de măsuri tehnico, 
organizatorice pentru mai buna fo
losire a capacităților de producție 
ale instâlațiilor, pentru gospodărirea 
cu grijă a materiei prime și mate
rialelor.

Pe un panou mare, aflat la intra
rea Uzinelor „1 Mai“ din Ploiești, ci
tim : „Spor la muncă în 1963 !” în 
noul an. în fața muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor uzinei stau 
sarcini importante. Față de anul tre
cut, producția de instalații de foraj 
va crește cu 30 la sută, de sape cu 
role — cu 28,8 la sută, iar de turbi
ne de foraj — cu 23,7 la sută.

Cunoașterea acestor sarcini, cu 
multe luni înainte de începerea nou
lui an, a dat posibilitate muncitori
lor, tehnicienilor și inginerilor uzinei 
să dezbată, în colective largi, pe e- 
chipe, brigăzi și sectoare posibilită
țile existente pentru realizarea rit
mică a planului, să pună în valoare 
noi rezerve de creștere a productivi
tății muncii, să ia noi măsuri pen
tru ridicarea indicilor tehnico-eco- 
nomici ai utilajului în fabricație. Cu 
această ocazie s-au făcut peste 700 
propuneri de măsuri tehnico-organi- 
zatorice și s-au luat angajamente 
concrete în întrecere. Printre altele, 
angajamentul colectivului prevede 
depășirea planului producției globa
le cu 3 700 000 lei și a producției- 
marfă — cu 3 000 000 lei, realizarea 
de economii suplimentare Ia prețul 
de cost de 4 000 000 lei și beneficii 
peste plan în valoare de 1 000 000 
lei, sporirea productivității muncii 
cu 0,5 la sută față de plan și econo
misirea a 240 tone metal.

Pentru traducerea 
angajamentelor,
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său
Nicolae 
la secția 
matrițarea
de la sapele

la adunare, 
Andreescu a 
forjă se va 

în trepte 
cu role,

la creșterea

în interiorul ziarului :

• Viața de partid : Iordan 
Marghioala — Din experiența 
muncii educative în uzina noa
stră (pag. 2-a).

• Lucrările ședinței secției de 
cereale și plante tehnice a Con
siliului Superior al Agriculturii 
cu privire la cultura porumbului 
(pagină specială) (pag. 3-a).

• Al. Philippide — 
Temeiurile unei critici 
(pag. 4-a).

Discuții : 
a criticii

• Cuvîntarea tovarășului N. S. 
Hrușciov la cel de-al VI-lea Con
gres al P.S.U.G. (pag. 5-a).

Controlul semințelor 
in laborator

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii“). 
— Colectivul laboratorului regional 
din Tg. Mureș pentru controlul se
mințelor s-a pregătit din timp în ve
derea campaniei de primăvară. în 
acest scop au fost verificate aparata- 
jele, s-a întocmit un plan pentru a- 
sigurarea ritmicității în efectuarea 
miilor de probe de puritate și ger
minație a semințelor. Prin interme
diul consiliilor agricole raionale 
s-au organizat instructaje cu repre
zentanții unităților agricole socia
liste spre a se asigura selecționa
rea semințelor de calitate trimise 
pentru probe.

iHK
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Vaccinarea 
antipoliomielitică 

în urina bunelor rezultate obținute 
prin iolosirca vaccinului antipolio- 
mielitic pe cale bucală, în cursul pri
mului trimestru al acestui an Minis
terul Sănătății și Prevederilor Sociale 
organizează în întreaga (ară o nouă 
acțiune de vaccinare împotriva aces
tei boli. Vor li vaccinate în această 
perioadă peste 10 milioane de per
soane. Copiii între trei luni și un an, 
nevaccinați pînă acum, vor primi trei 
doze de vaccin, lichid pe cale bucală. 
Prima administrare se va lace între 
28—31 ianuarie, iar următoarele doze 
vor ii date la intervale de elle 40 de 
zile. Persoanele pînă la 32 de ani vor 
primi o singură doză lichidă pe cale 
bucală în cursul lunii martie. Admi
nistrarea vaccinului se va lace la dis
pensarele circumscripțiilor teritoriale, 
în instituții, întreprinderi și în colec
tivități de copii. (Agerpres)
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ALEGERILE DE DEPUTAȚI ÎN SFATURILE POPULARE 
COMUNALE ȘI ORĂȘENEȘTI DE SUBORDONARE RAIONALĂ

Adunări pentru propuneri 
de candidați ai F.D.P.

In întreaga țară continuă să aibă 
sînt propuși candidați, ai F.D.P. pentru 
rile populare comunale și ale orașelor de subordonare raională.

BRAȘOV

loc adunări în cadrul cărora 
alegerea de deputați în sfatu-

în vi 
conducerea

Uzinele „1 Mal“ t Pe platoul de montare a Instalațiilor de fora] 4 L. D.

utilaj petrolier
nei a întocmit un plan cuprinză
tor de măsuri tehnico-organizatori
ce, la baza căruia stau multe din 
propunerile făcute de muncitori și 
tehnicieni. între altele, se prevăd 
măsuri cu privire la asigurarea do
cumentației tehnice și stabilirea din 
timp a tehnologiei de fabricație ne
cesară asimilării noilor produse. 
Bunăoară, printr-o repartizare mai 
judicioasă a cadrelor tehnico-ingine- 
rești vor fi întărite serviciile de con
cepție ale uzinei — constructor-șef, 
metalurgic și tehnologic. Vor fi re- 
proiectate unele subansamble și a- 
gregate ale instalațiilor de foraj în 
scopul perfecționării lor constructi
ve și reducerea consumului de metal 
și manoperă. La o serie de repere — 
casete și capace de rulmenți, bolțuri 
pentru substructuri etc. — se va a- 
plica tehnologia de grup, care are o 
mare eficiență asupra creșterii pro
ductivității muncii.

în cuvîntul 
matrițerul 
arătat că 
trece la 
a conurilor
Acest lucru va duce 
simțitoare a productivității muncii și 
la economisirea a peste 90 000 kg 
oțel. Colectivul secției în care lu
crează s-a angajat să asigure un de
calaj de o lună între forjă și secții
le de prelucrare mecanică, lucru e- 
sențial în realizarea ritmică a pla
nului.

— La turnătoria de oțel — a spus 
primtopitorul Stan Dobre — vom ex
tinde anul acesta metoda de turnare 
în maselote cu înveliș exoterm la 
1 500 tone piese din oțel și metaliza
rea cu aluminiu a electrozilor pentru 
cuptoarele electrice. în numele echi
pei pe care o conduc mă angajez să 
dau peste plan 170 tone oțel lichid, 
să elaborăm numai șarje de cea mai 
bună calitate.

Vorbind în numele colectivului 
secției sape-foraj, reglorul Dumitru 
Iordache a arătat că în cadrul sec
ției vor fi aplicate 24 măsuri tehni
co-organizatorice cu o eficiență eco
nomică de aproape 700 000 lei. Nu
mai prin perfecționarea sistemului 
de încărcare cu material dur a sape
lor cu role se vor economisi zeci de 
mii de lei. Pentru creșterea produc
tivității muncii, anul acesta se vor a- 
dopta la mașinile-unelte numeroase 
dispozitive și va fi organizată o nouă 
linie tehnologică pentru prelucrarea 
capelor cu role.

în cadrul adunării au mai luat cu
vîntul muncitorii Ion Ioniță, Gheor
ghe Băcanu, inginerul Nicolae Gal- 
bur, care s-au angajat să depună 
toate eforturile pentru îndeplinirea 
și depășirea obiectivelor cuprinse în 
angajamentul uzinei.

N. PANTILIE 
coresp. „Scînteii"

Lucrările ședmței setțhi de cereale și phnte tehmeé 
a Consiliului ||spefior al Așgmdtmi cu privire 

ia cukwa poîwbdm
Miercuri au continuat, în Capitală, 

lucrările ședinței lărgite a secției de 
cereale și plante tehnice a Consiliu
lui Superior al Agriculturii privind 
cultura porumbului.

Au luat cuvîntul numeroși mem
bri ai secției și invitați — ingineri 
agronomi din gospodăriile agricole 
de stat și gospodării agricole colec
tive, președinți de gospodării colec
tive, membri ai consiliilor agricole 
regionale și raionale, cercetători ști
ințifici. Vorbitorii au înfățișat rezul
tatele obținute în cultura porumbu-

inginer la G.A.C. din Cărpiniș, re
giunea Banat, Chirilă Dănilă, pre
ședintele G.A.C. din Mirăslău, regiu
nea Cluj, Ion Lascu, inginer la 
G.A.C. din Pianu de Jos, regiunea 
Hunedoara, ing. Mihai Cristea, di
rectorul stațiunii experimentale Su
ceava, ing. Mircea Iuliu, președin
tele Consiliului agricol raional Lu
duș, regiunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară, ing. Octavian Berbecel, de 
la Institutul meteorologic, Alexan
dru Irimia, inginer la G.A.C. din 
Găiseanca, regiunea Galați, ing. Ion

Colectivistul Nicolae 
Dinca este cunoscut și 
apreciat în Vulcan pen
tru contribuția pe care 
o aduce la înflorirea 
gospodăriei. El condu
ce ca bun gospodar 
sectorul zootehnic, unde 
anul trecut s-a realizat 
un venit de peste 
1 300 090 lei. La lucră
rile de extindere a apei 
potabile, la construirea 
a încă 4 clase la școa
la de 8 ani, precum și 
cu prilejul altor acțiuni 
de interes obștesc el a 
efectuat, alături de cei
lalți colectiviști, sute de 
ore de muncă patrio
tică. Despre toate aces
tea s-a vorbit la adu
narea care a avut loc 
mărfi seara în comuna 
Vulcan, cu prilejul că
reia colectivistul Nico-

lae Dinca a fost desem
nat candidat al 
în circumscripția 
torală comunală 
Vulcan.

F.D.P. 
elec-
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Participanta la adu
narea alegătorilor din 
circumscripția electo
rală comunală nr. 10 
Băneasa au susținut cu 
căldură desemnarea 
mecanicului Ion Vere- 
scu, drept candidat al 
F.D.P. în alegerile pen
tru sfatul popular co
munal. Alegătorii au 
discutat cu candidatul 
despre viitoarele înfăp
tuiri gospodărești din 
circumscripție : extinde
rea rețelei de apă po
tabilă, continuarea lu
crărilor de aliniere a 
străzilor, de construire 
a trotuarelor etc.

Muncitorii ceferiști 
din Simerîa au propus 
candidat al F.D.P. pen
tru sfatul popular oră
șenesc pe Florian Uri- 
can, secretar al Comi
tetului U.T.M. din loca
litate. Muncitorii de la 
Atelierele de reparat 
material rulant au apre
ciat în adunarea ținută 
activitatea depusă în 
producție, în acțiunile 
de gospodărire și în
frumusețare a orașului, 
de către inginerul 
Gheorghe Tudor, direc
torul atelierelor, și mai
strul Viorel Ocoș, pro- 
punîndu-i candidați în 
alegerile pentru Sfatul 
popular orășenesc 
meria.

TELEGRAMĂ

Si-

..lui.mt uniiățile-agricole. de producție Dobre, . directorul... G.A.S. Bulgăruș, 
și în stațiuni experimentale, au su- regiunea Banat, Vasile AnUroaie,
bliniat rezervele încă mari care exis
tă în prezent în agricultura noastră 
pentru sporirea recoltelor la această 
valoroasă cultură și au făcut propu
neri pentru folosirea lor cit mai de
plină.

în cadrul ședinței au vorbit tova
rășii : ing. Nicolae Gherescu, directo
rul Trustului G.A.S. Arad, ing. Ion 
Teșu, președintele gospodăriei agri
cole colective din Smeeni, regiunea 
Ploiești, Timotei Popușoi, inginer șef 
al G.A.S. Pietroiu. regiunea Bucu
rești, Ion Lungu, ing. șef de labo
rator la stațiunea experimentală Se- 
cuieni, regiunea Bacău, Cornel Gîr- 
jol, inginer la gospodăria colectivă 
din Gostavățu, regiunea Oltenia, ing. 
Dumitru Roznovski, directorul gos
podăriei de stat Brateș, regiunea 
Galați, ing. Ion Vișoiu, vicepreședin
te al Consiliului agricol regional Ar
geș, ing. Ion Chioreanu, directorul 
stațiunii experimentale Livada, re
giunea Maramureș, ing. Mihai Bălu- 
ță, președintele consiliului agricol 
regional Oltenia, Pompiliu Gemescu,

------------ —--------- ’ 
inginer la G.A.C. din Miroslăvești, 
regiunea Iași, Gheorghe Goina, pre
ședintele G.A.C. sîntana, regiunea 
Crișana, ing. Alexandru Bărboi, 
președintele consiliului agricol raio
nal Negru Vodă, regiunea Dobro- 
gea, Irina Antonescu, ing. la G.A.C. 
din Țepeș-Vodă, regiunea Bucu
rești, Alexandru Teglaș, președin
tele G.A.C. Someș-Odorhei, regiu
nea Cluj, ing. Toma Dragoș, direc
torul Institutului de cercetări pen
tru mecanizarea agriculturii, ing. 
Vasile Apetroaie, președintele con
siliului agricol raional Săveni, re
giunea Suceava, prof. Grigore Obre- 
jan, șeful 
I.C.C.A.

Lucrările

secției de pedologie a

ședinței continuă.
★

Seara, colectivul Teatrului regio
nal București a prezentat, în fața 
participanților la ședință, un spec
tacol cu piesa „îndrăzneala” de Gh. 
Vlad.

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Prim secretar al Comitetului Centrai 

al Partidului Muncitoresc Romîn 
Președintele Consiliului de Stat

. al Republicii Populare RorAîne ■ ■

Tovarășului.ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine

- '' -4 ■

București

\

Pentru creșterea 
productivității muncii

. Pentru îndeplinirea sarcinilor spo. 
rite din acest an, la uzina de vagoane 
din Arad au fost incluse în pla
nul de măsuri tehnico-organizatorice 
peste 500 de propuneri ale munci
torilor menite să asigure utilizarea 
mai completă a capacităților de pro
ducție existente și folosirea pe scară 
largă a procedeelor tehnologice avan
sate. O parte din aceste măsuri au și 
început să fie aplicate. în secția su- 
dură-montaj, de pildă, au fost date 
în folosință noi dispozitive de fixare 
pneumatică a pieselor la mașini, 
unelte, obținîndu-se în acest fel 
creșterea productivității muncii la 
prelucrarea unor piese grele.

Au fost luate măsuri pentru extin
derea forjării în matrițe, aplicarea 
pe scară mai largă a metodei de 

croire combinată a tablei și modifi
carea constructivă a unor ansamble 
și subansamble de piese turnate. Pe 
această cale constructorii de vagoa
ne și-au propus să economisească 
acest an 150 tone de metal.

Sesiune tehnico- 
știmțifîcă în fabrică
La fabrica „Textila Grivița“ 

Capitală, au început ieri lucrările 
unei sesiuni tehnico-științifice. Par
ticipă ingineri, șefi ai serviciilor 
C T.C. și șefi de laboratoare din în
treprinderi textile, specialiști ai Insti
tutului de cercetări textile și ai Po
litehnicii din Iași etc. Printre refera
tele puse în discuție se numără : 
„Dezvoltarea Și dotarea laboratoare
lor din industria ușoară" „Considera- 
țiuni asupra calității fibrelor de lină 
fină și semifină din țară”. „Calitatea 
fibrelor de bumbac“, „Metode mo
derne de analize fizico-chimice” etc. 
Vor fi de asemenea prezentate două 
referate de specialitate din partea 
Politehnicii din Iași.

MIC DICȚIONAR D
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în dreptul kilometrului zero din Ini
ma Capitalei, locul de unde se desfac 
în evantai cele opt drumuri nationale 
ce leagă Bucureștii de restul țării, se 
află cîteva străzi care necesită folosi
rea unui dicționar. Penfru Lipscani 
sau Șelari, ve|i spune, nu e nevoie. 
Dar înlrebati-o pe fata care străbate 
Mămularii în căutarea unei bluze de 
relon, dacă știa ce evocă numele 
acestei străzi. Mămulari e tot una 
cu marchitani : negustori ambulanți 
de mărunțișuri, bocceagii — 
dicționarul ne mai ajută să 
turăm praful de pe cuvinte. Pe 
cu relonul o vedem trecînd pe 
mulari; bunica ei cumpăra de la 
mulari.. O tînără pereche, în căuta
rea unor facîmuri, cercetează firmele 
de pe Gabroveni. Spunefi-le că odi
nioară negustorilor de cuțite li se 
spunea gabroveni. „Da ? vor rămîne 
ei o clipă surprinși. Nici nu ne-am 
gîndit ; pare un nume de familie“. 
Am întrebat un copil care locuia pe 
Precupeții Vechi, de unde vine nu
mele străzii. Nu auzise de precupeți 
dar îi părea că înțelege termenul : 
li se spusese ia școală să nu-și pre
cupețească eforturile la învățătură... 
Cavafi, zlătari, covaci. De mul| i-a 
înghițit timpul pe acești breslași a 
căror amintire, aici la kilometrul zero, 
abia o mai păstrează cele cîteva indi
catoare albastre din colțul unor străzi 
evocînd labirintul de drumuri comer
ciale din vechea vatră a orașului.

Dar pentru a da de alte profesii 
dispărute nu e nevoie să cotrobăim 
în scrinul cu 
rafii trecute.
pîlpîie din ce în ce mai slab ori s-au 
și stins sub 
giul ne apare, poate, ca un personaj 
de romanță... Dar în Bucureștii anu
lui 1944, cînd mai mult de jumătate 
dintre străzile orașului erau fără lu
mină electrică, prezența lampagiuluî, 
crudă, nu aducea cîfușl de puțin a

doar 
scu- 
fafa 
Mă- 
Mă-

amintiri al unor gene- 
Sînt îndeletniciri care

ochii noștri. Lampa-

romanță. Locul omului care bătea ma
halalele cu prăjina lui avînd în vîrf 
o luminiță palidă, l-a luat dispecerul 
de serviciu la tablourile de comandă 
din marile centrale electrice. A dis
părut din București, ca și din afîfea 
alte orașe, sacagiul, afît de popularul, 
vai 1 personaj al tîrgurilor ano
nime. Constructorii care au adus apă 
potabilă litoralului își mai aduc 
aminte, de pe vremea cînd lucrau 
la montarea țevilor, de apa sălcie a 
sacalei ce-i înfîmpina pe la răspîntiile 
dobrogene.

Erau însă profesii cumplite. Erau 
odinioară „ciolanele" sau „oasele“, 
oamenii porturilor stăpînite de arma
tori și vătafi, care pentru o coajă de 
pîine purtau în spinare poveri supra
omenești, clăfinîndu-se pe acele punți 
șovăielnice dintre uscat și bordul 
șlepului. Munca grea a docherilor e 
tot mai mult despovărată astăzi, la 
Constanța, Galați sau Brăila, prin 
folosirea macaralelor, benzilor trans
portoare, a autostivuitoarelor. Iar 
mulfi dintre cei care le manipulează 
sînt tocmai „ciolanele“ de altă
dată. Erau, și nu mai sînt, ghiftarii, 
oamenii care hrăneau furnalele. Im- 
pingînd pînă la istovire, zeci, sute 
de vagonete pe zi spre gura furnalu
lui, viața lor se topea treptat ca o 
luminare sub răsuflarea 
gazelor. Printre primele 
semnate în cronica nouă 
rei, încă de la începutul 
zării soc’aliste, a fost ștergerea defi
nitivă a acestei profesii. Mulfi dintre 
ghiftari au rămas mai departe la a- 
celeași furnale ; de astă dată, doar 
pentru a supraveghea încărcarea, fă
cută mecanizat și automatizat.

Dispărînd asemenea profesii așa 
cum dispar sub tîrnăcoape vechile și 
putredele coșmelli, au răsărit tot sub 
ochii noștri, după cum răsar șirurile 
de blocuri zvelte și luminoase în locul 
coșmeliilor, noi profesii, pe care te

otrăvită a 
fapte con- 

a Hunedoa- 
industriali-

PROFE"
impun dezvoltarea continuă a eco
nomiei, avînful industriei socialiste, 
înzestrarea ei cu tehnica nouă. Alte 
profesii își schimbă înfățișarea. Prin 
introducerea tehnicii noi se creează 
totodată condiții pentru
treptată a muncii fizice grele, 
întărirea protecției muncii, iar 
rea procentului de mecanizare 
fi urmărită, de la an-, la lan, în 
fiecărei ramuri de producție 
frială. E. un proces în plină
șurare, stînd süb.semnul grijii socialis
mului față de om.

O generație întreagă, de tineri, in
trată în anii din urmă pe porțile mari
lor combinate și uzine de curînd con
struite, a deprins „meșteșugul" de a 
apăsa pe butoane și de a învîrti 
manivele. Pare simplu la prima 
Vedere; munca aceasta presupune 
însă o pricepere și o atenție 
deosebite, și,, mai ales, o calificare 
înaltă, un bagaj de cunoștinje mereu 
sporit. Munca la mașină e tot mai 
sfrîns legată, prin însuși profilul nou 
al acestor profesii, de prezența la 
cursurile de ridicare a calificării, la 
conferințele tehnice. Cînd un Ștefan
Tripșa sau Aurel Stanciu a deprins 
meserie, măsurai cu ochiul. Ucenicii 
care deprind de la ei meseria astăzi, 

la noile cuptoare hunedorene de mare 
capacitate, află că munca oțelarului 
este ușurată prin pupitrul de comenzi 
automatizate, care ajută la dirijarea 
bătăliei dintre metal și flăcări. Direc
torul general al Combinatului chimic 
de la Borzești, care a trecut în pri
ma Iul tinerețe prinfr-o hîrbuită fa
brică de chimicale, le povestește a- 
desea tinerilor operatori în a căror 
grijă intră manevrarea instalațiilor au
tomatizate, felul cum se lucra : zece 
minute lîngă fevăria emanînd vapori 
de clor și alte cinci minute afară, pen-

VICTOR VÎNTU

Dragi tovarăși,
Cu ocazia celei de-a 15-a aniversări a semnării Tratatului de priéte- 

nie, colaborare și asistență mutuală între Republica Populară Bulgaria și 
Republica Populară Romînă, în numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, Prezidiului Adunării Populare, Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria și al întregului popor bulgar, vă transmi
tem dv. și prin dv. poporului frate romîn, cele mai cordiale felicitări și 
urări.

Noi sărbătorim cu un sentiment de ad'încă satisfacție aniversarea 
acestui tratat care constituie expresia vie a prieteniei puternice între 
ambele noastre popoare frățești vecine, a colaborării noastre rodnice și a 
asistenței mutuale în toate domeniile vieții, a fidelității noastre comune 
față de ideile atotbiruitoare ale învățăturii marxist-leniniste.

Tratatul are o foarte mare importanță pentru construirea cu succes 
a societății socialiste și comuniste în ambele noastre țări, pentru menți
nerea și întărirea păcii în Peninsula Balcanică și în lumea întreagă.

în cei 15 ani care au trecut de la semnarea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală, popoarele bulgar și romîn au obținut 
succese remarcabile în construcția socialistă. Aceste succese se datoresc 
politicii juste a partidelor noastre marxist-leniniste, ajutorului de ne
prețuit pe care ni-1 acordă marea Uniune Sovietică, unității și colaborării 
frățești a țărilor puternicei familii socialiste.

In. ziua acestei aniversări noi vă dorim din toată inima, dv., dragi 
tovarăși, și poporului frate romîn, noi și tot mai mari succese în con
struirea socialismului, în nobila noastră luptă comună pentru, fericirea 
și prosperitatea oamenilor, pentru coexistența pașnică a tuturor popoa
relor din lumea întreagă.

Să se întărească și să se dezvolte prietenia frățească între popoarele 
romîn și bulgar !

TODOR JIVKOV DIMITAR GANEV
Prim-secretar al Comitetului Central Președintele Prezidiului Adunării 

al Partidului Comunist Bulgar, Populare a Republicii Populare 
președintele Consiliului de Miniștri Bulgaria

al Republicii Populare Bulgaria

(Continuare în pag. H-a)

înlăturarea 
pentru 
creșfe- 
poate 
cadrul 
indus- 
desfă-

(Agerpres)

La Școala profesională de pe ungă S.M.T. Călugărenl, regiunea 
București, peste 300 de tineri se pregătesc să devină mecanici agricoli. 
In orele de cursuri șl în cele de practică, elevii sint ajutați să-șl în
sușească cit mal bine meseria aleasă.

în fotografie : maistrul instructor Vasllo Bulălesii verifică cu grijă 
lucrările elevilor sät 1
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Funeraliile Măriei RosettiPrintre fruntașii fabricii seui't
IMN TOATA ȚARA

de rulmenți din Bîrlad t

Text : M. CORCACI 
Foto : GH. VINTILĂ

Ä ’

Colectivul Fabricii de rulmenți 
din Bîrlad șl-a îndeplinit înainte 
de termen sarcinile de plan pe 1962 
producînd în plus 21 600 bucăți de. 
rulmenți diferiți. Pășind în noul 
an, constructorii de rulmenți din 
Bîrlad sînt hotărîțl să dezvolte rea
lizările obținute.

Iată cîteva aspecte din activi
tatea constructorilor de rulmenți.

Serviciul 
crează un 
specializați 
metalurgice 
nerul Victor 
tul principal 
nr.

de proiectare. Aici lu- 
grup de proiectanți 
în ramura pieselor 
printre care și ingi- 
Volocaru și prolectan- 
Sava Dobre (fotografia 

1). Proiectanți! experimentează 
In prezent reproiectarea coliviilor 
folosind materiale feroase, ceea ce 
va duce la obținerea unor econo
mii însemnate.

Laminorlstul Petru Sava, din 
secția forjă (fotografia nr. 2) exe
cută o întreagă gamă de inele, 
începînd de la ce] de 180 mm și pînă 
la 500 mm. Toate inelele confecțio
nate de el sînt de bună calitate.

Linia de mașini de rectificat bite 
din secția bile-role (fotografia nr. 3). 
In primul plan rectificatorii Toma 
Chiruță șl Ion Zgarcea, doi dintre 
fruntașii secției. In secția rectifi
care, iată-1 pe controlorul Alexan
dru Trifan și pe rectificatorul Vasi
le Maxim. Toate piesele rectificate 
de el corespund STAS-ului (foto
grafia nr. 4).

Rectificate șl controlate cu aten
ție, elementele de rulmenți sînt tri
mise la sortare unde li se face o 
altă verificare. In fotografia nr. 5 : 
un grup de controloare fruntașe din 
această secție.

In fotografia nr. 6 : inginera 
Silvia Druță intr-unui din laboratoa
rele fabricii unde se fac etaloane 
pentru măsurarea dimensională a 
inelelor și corpurilor de rulare.

în fotografia nr. 7 : lăcătu
șii montori Nicolae Varlam, Gheor
ghe Chisnoiu șl Dumitru Pri- 
cop, fruntași în secția montaj. Aici, 
la montaj, ajung numai elemente 
de rulmenți de bună calitate.

In secția strungărie ne-am oprit 
Ia locul de muncă al strungarului 
Vasile Cosma (fotografia nr. 8). A- 
plecat asupra strungului, el urmărește 
cu atenție prelucrarea inelului. Din 
1959, cînd a terminat școala profe
sională a fabricii, a dat numai piese 
de bună calitate.

; ' CURSURI PENTRU PREGĂTI
REA LEGUMICULTORILOR, — 
La Institutul de cercetări hortivi- 
ticole are loc un curs de cinci zile 
cu prima serie de legumicultori 
din gospodăriile agricole colective 
situate în jurul Capitalei. Briga
dieri și șefi de echipă își însușesc 
metodele folosite în legumicul
tura de către stațiunile experi
mentale ale institutului îndeosebi 
pentru obținerea de legume și 
cartofi timpurii.

POLICLINICĂ DATĂ ÎN FOLO
SINȚĂ. — Recent s-a dai în folo- 
sinfă policlinica raionului Lehliu, din 
regiunea București. Noua unitate 
sanitară are 11 servicii de speciali
tate și este înzestrată cu aparatură 
modernă pentru consultații și trata
ment,

SEMINAR CU ACTIVIȘTI CULTU
RALI. — Timp de 2 zile, la Vișeul de 
Sus a avut loc un seminar la care au 
luat parte activiști culturali din raionul 
Vișeu. Au fost analizate sarcinile ac
tuale ale muncii cultural-artistice la 
sale. Participanfii la seminar s-au 
deplasat în comuna leud, unde au 
asista* la căminul cultural din locali
tate la o seara de calcul cu tema „Ce 
înseamnă pentru G.A.C. și pentru co
lectiviști dezvoltarea sectorului zoo
tehnic" și la un concurs cu cititorii, in
titulat „Pe drumul înfloritor al socia
lismului".

LECTORATE PENTRU FEMEI. 
In ofașul Rm. Vîlcea funcționea
ză 4 lectorate pentru femei. în 
cadrul lectoratelor de două ori pe 
lună se expun conferințe organi
zate pe ’mai multe cicluri pe teme 
de educație cetățenească, pedago
gie, geografie, literatură, științe 
naturale. La fiecare lectorat sînt 
înscrise 60—80 femei.

LA BIBLIOTECA CENTRALA 
UNIVERSITARA. Acum, în perioa
da sesiunii de examene, Biblio
teca Centrală Universitară din 
Capitală cunoaște o mare aflu
ență de cititori. Zilnic, vin aici 
sute de studenți.

Conducerea bibliotecii a luat 
unele măsuri pentru a pune la 
dispoziția studenților materialul 
documentar necesar. Programul 
bibliotecii a lost prelungit cu o 
oră. A fost prelungit cu 2 ore și 
programul secțiilor bibliotecii, 
care funcționează în incinta cămi
nelor studențești. Pentru a mări 
spațiul sălilor de lectură au fost 
amenajate, pentru perioada se
siunii, 2 săli noi cu circa 60 de 
locuri. S-au deschis de aseme
nea o nouă sală de consultare a 
revistelor și o secție de împrumut.

IN SCOALĂ NOUĂ, Elevii șco
lii ^medii din Tîrgul Ocna și-au 
reînceput cursurile după vacanța 
de iarnă într-un nou local de 
școală.

acțiuni; gospodărești; - în 
frunte cu deputății sfaturilor popu
lare, cetățenii din orașele și satele 
regiunii Hunedoara au întreprins 
anul trecut numeroase acțiuni gos
podărești. în raionul Hațeg au fost 
întreținute 150 km de drumuri, s-au 
construit peste 80 de poduri și po
dețe. Asemenea lucrări s-au execu
tat și în raioanele Sebeș, Alba, Brad, 
la Hunedoara șl în Valea Jiului.

în raionul Ilia, cu contribuția ce
tățenilor, s-au ridicat 3 școli noi : la 
Mlcăneșfi, Runcușor ș! Certej, pre
cum și căminele culturale din Dobra 
și Godineșfi.

Miercuri, cetățenii Capitalei au 
condus pe ultimul drum pe Maria 
Rosetti, membră a Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Romîne, 
președinta Consiliului național al 
femeilor.

In cursul dimineții un mare nu
măr de bucureșteni au trecut prin 
fața catafalcului așezat în sala 
Consiliului local al sindicatelor, a- 
ducînd defunctei ultimul lor oma
giu. Au fost depuse coroane de 
flori din partea Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romin, 
Consiliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri, Consiliului național al fe
meilor, Comitetului național pentru 
apărarea păcii, Consiliului Central 
al Sindicatelor, Academiei R. P. Ro
mîne, Comitetului Central al U.T.M. 
și Comitetului Executiv al U.A.S.R., 
Sfatului popular al Capitalei, Comite
tului Central al Crucii Roșii, Comi
tetului regional și orășenesc Bucu
rești al femeilor și a aUor instituții.

De asemenea, au adus un ultim 
omagiu și au depus coroane de flori 
o delegație din partea misiunilor di
plomatice acreditate în R. P. Romî- 
nă, în frunte cu ambasadorul R. P. 
Polone, Janusz Zambrowicz, decanul 
corpului diplomatic, precum și o 
delegație a soțiilor unor șefi 
de misiuni diplomatice. Doamna 
T. Dadzie, soția ambasadorului Gha- 
nei în R. P. Romînă, a depus o jerbă 
de flori din partea Consiliului na
țional al femeilor din Ghana.

La catafalc au făcut de gardă 
deputați ai Marii Adunări Naționale, 
activiști ai organizațiilor obștești, oa
meni de cultură și alți oameni ai 
muncii. Din ultima gardă au fă
cut parte tovarășii Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de Stat, 
Anton Moisescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Elena 
Lascu, vicepreședinte al Consiliului 
Central al Sindicatelor, Mihail Rà- 
lea, membru al Consiliului de Stat, 
Gabriela Bernacki și Stana Drăgoi, 
vicepreședinte ale Consiliului națio
nal al femeilor din R. P. Romînă.

La ora 13.15 sicriul cu corpul neîn
suflețit al Măriei Rosetti este scos 
din sala Consiliului local al sindi
catelor și așezat pe carul mortuar..

In fața clădirii o companie de o- 
noare cu drapelul îndoliat prezintă 
onorul,

In sunetele marșului funebru, 
cortegiul funerar pornește, îndreptîn- 
du-se spre crematoriul „Cenușa“.

In fruntea cortegiului se află por
tretul Măriei Rosetti. Pé perne pur
purii sînt purtate ordinele și meda
liile cu care a fost distinsă cea dis
părută. Carul mortuar cu sicriul în
conjurat de flori pornește încet, ur
mat de membrii familiei defunctei, 
de prieteni apropiați. In cortegiul fu
nerar se aflau membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Conciliului de Stat, depu
tați ăi Marii Adunări Naționale, 
conducători ai unor instituții centra
le și organizații obștești, fruntași ai 
vieții culturale. Trec ostașii compa
niei de onoare purtînd drapelul în
doliat. -

La mitingul de doliu de la crema
toriul „Cenușa“ a luat cUvîntUl to
varășul Grigore Geamăntl, care a

spus printre altele : „Este tristă și 
dureroasă clipa în care ne despăr
țim pentru totdeauna de tovarășa 
noastră dragă, Maria Rosetti, figură 
distinsă, activistă eminentă pe tărim 
obștesc, pentru înflorirea și propă
șirea patriei, pentru cauza socialis
mului, pentru nobila cauză a păcii și 
prieteniei între popoare.

Descendentă dintr-o veche familie 
de intelectuali progresiști, ea însăși 
o apreciată intelectuală, înzestrată 
cu o cultură aleasă șl animată de un 
cald patriotism, Maria Rosetti, după 
23 August 1944, cînd in țara noastră 
clocotea uriașa mișcare populară îm
potriva vechilor rînduieli sccial-poli- 
tice, s-a alăturat forțelor patriotice, 
care, sub conducerea Partidului Co
munist Romîn, activau pentru că
lăuzirea țării pe un nou drum, dru
mul democrației și progresului so
cial..

Ea a înțeles că numai pe calea 
arătată de partidul clasei muncitoa
re se poate făuri o țară prosperă și 
capabilă să asigure poporului nostru 
un nivel de trai și de cultură demn 
și civilizat.

Datorită activității sale pline de 
abnegație și stimei de care se bucura 
în rîndurile oamenilor muncii, a fost 
aleasă deputată în parlamentul din 
1946 și în mai multe legislaturi ale 
Marii Adunări Naționale.

în prezent îndeplinea înalta dem
nitate de membră a Consiliului do 
Stat al R. P. Romîne.

Apreciind în mod deosebit meri
tele sale pe tărîm obștesc și de stat. 
Consiliul de Stat a conferit tovară
șei Rosetti mai multe ordine și me
dalii.

Dispariția tovarășei Maria Rosețti 
îndoliază nu numai familia sa, ci 
umple de tristețe și de regrete pro
funde și poporul muncitor din țara 
noastră, pe numeroși militanți pen
tru progresul omenirii, pentru prie
tenie și pace din lumea întreagă

în numele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne îi aduc un ultim 
omagiu”.

Luînd cuvîntul tovarășa Gabriela 
Bernacki a spus: „Cu inimile pline 
de adîncă durere ne despărțim astăzi 
de scumpa noastră tovarășă de mun
că, Maria Rosetti, militantă de frun
te a mișcării de femei din țara noas
tră, activistă eminentă pe tărîm ob
ștesc.

Un om generos și cinstit, pătruns 
de sentimente profund patriotice și 
umanitare, Maria Rosetti era atașată 
ideilor de dreptate și progres social.

După eliberarea Romîniei de sub 
jugul fascist, tovarășa Maria Rosetti 
a răspuns cu entuziasm chemării 
Partidului Comunist Romîn, partici- 
pînd cu toată energia și puterea sa 
de muncă la lupta poporului nostru 
pentru înlăturarea rănilor războiu
lui, pentru ajutorarea familiilor și 
salvarea vieții copiilor din regiunile 
bîntuite de secetă, pentru lichidarea 
înapoierii culturale, pentru recon
strucția țării.

Activitatea tovarășei Maria Ro
setti în anii 1946-1948, ca președintă 
a Federației Democrate a Femeilor 
din Romînia, munca ei neobosită 
desfășurată de-a lungul anilor în

conducerea mișcării de femei au 
constituit o înseninată contribuție în 
atragerea maselor de femei la viața 
politică, economică și. culturală a 
țării.

Deși nu a fost membră de partid, 
prin întreaga sa activitate tovarășa 
Maria Rosetti a dovedit atașamentul 
său sincer față de politica Partidului 
Muncitoresc Romîn.

Prezentă în toate acțiunile, ea și-a 
adus aportul la făurirea vieții noi, la 
triumful socialismului în țara noas
tră.

Ca semn al dragostei și respectu
lui de care s-a bucurat, în anul 1958 
a fost aleasă președinta Consiliului 
national al femeilor.

De la tribunele diferitelor con
grese și întîlniri internaționale ale 
femeilor a exprimat voința de pace 
a femeilor din patria noastră, solida
ritatea lor cu lupta femeilor din lu
mea întreagă pentru pace, pentru 
apărarea vieții, pentru drepturi, pen
tru ocrotirea copiilor. Prin activita
tea desfășurată în cadrul Federației 
Democrate Internaționale a Femei
lor, din a cărei conducere a făcut 
parte, prin aportul ei de seamă la 
strîngerea legăturilor de prietenie 
între femeile din țara noastră și fe
meile din alte țări, tovarășa Maria 
Rosetti și-a cîștigat un înalt presti
giu în mișcarea mondială a femeilor.

Sîntem cu tot sufletul alături de 
familia îndurerată pentru care a 
fost o soție devotată, o mamă iubi
toare. Omagiul cel mai de preț pe 
care îl aducem memoriei sale este 
hotărîrea de a munci cu și mai mul
tă energie pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste în patria noastră, 
pentru apărarea păcii în lume”.

în cuvîntul său, acad. N. Gh. 
Lupu, vicepreședinte al Comitetului 
Național pentru Apărarea Păcii din 
R.P. Romînă, a spus printre altele : 
„Cu profundă durere ne despărțim 
astăzi de tovarășa Maria Rosetti, 
care prin munca ei plină de abne
gație, prin întreaga ei activitate ne
obosită a luptat împreună cu între, 
gul popor — a cărui fiică devotată 
a fost — pentru făurirea orînduirii 
noi, socialiste, în patria noastră.

întotdeauna animată de o înaltă 
răspundere cetățenească și patrio. 
tică, și.a ridicat statornic glasul 
pentru promovarea păcii, înțelegerii 
și colaborării între popoare.

In numele Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii din R.P. Ro. 
mînă aduc un ultim salut tovarășei 
Mariä Rosetti, neostenită luptătoare 
pentru cele mai nobile idealuri ale 
omenirii : apărarea păcii, a progre
sului, a vieții”.

"k
în semn de omagiu adus memoriei 

celei dispărute se trag salve de 
arme.

în acordurile solemne ale Imnului 
de stat al R.P. Romîne începe cere, 
monia incinerării. (Agerpres)

*
Acad. Al. Rosetti, soț, și arhitect 

Gh. Rosetti, cu Maria Rosetti. fiu și 
noră, mulțumesc pe această cale tu
turor acelora care le.au împărtășit 
durerea, la moartea tovarășei Măria 
Rosetti.

Acțiuni de popularizare a cărții
CONSTANTA (coresp. „Scînteii"). 

— La Constanța a avut loc o șe
dință de analiză ă activității bi
bliotecilor sindicale din regiune pe 
anul 1962. Cele 284 biblioteci exis
tente în întreprinderile, instituțiile, 
gospodăriile de stat și S.M.T. din re
giune au obținut rezultate bune în 
ce privește creșterea numărului de

VIAȚA DE PARTID

Din experiența muncii educative 
în uzina noastră

Transformările adinei petrecute în 
tara noastră în anii puterii populare, 
Vasta muncă educativă desfășurată 
de partid au făcut să se dezvolte tot 
mai mult o morală nouă, socialistă, 
atitudinea conștientă, comunistă, 
față de muncă. Aceasta se oglindește 
și în activitatea plină de entuziasm, 
abnegație, spirit de inițiativă pe care 
o desfășoară muncitorii uzinei noas
tre. Colectivul uzinei se mîndrește 
cu numărul mereu mai mare al frun
tașilor, inovatorilor și raționalizato- 
rilor, care aduc o contribuție pre
țioasă la introducerea tehnicii noi, 
își însușesc metode înaintate.

La conferința organizației de par
tid, ținută la sfîrșitul anuiui 1961, ■ 
a fost analizată, printre altele, și 
activitatea educativă desfășurată în 
uzină pentru dezvoltarea atitudinii 
socialiste față de muncă. Hotărîrea 
adoptată de conferință a trasat ca 
sarcină comitetului de partid și or
ganizațiilor de bază să intensifice 
munca de educare a masei muncito
rilor pe baza celor mai bune exem
ple în producție, să orienteze opinia 
publică în vederea combaterii aba
terilor de la disciplina socialistă 
lipsa de răspundere, neglijențele 
care se mai manifestau în unele 
secții, ateliere.

Partidul nostru a subliniat, în re
petate rînduri, însemnătatea deose
bită pe care o are pentru dezvolta
rea conștiinței socialiste a oamenilor 
judecata opiniei publice, a colectivi
tății, formele obștești de influențare 
a celor ce încalcă normele vieții so
ciale. In cele mai multe secții din 
uzina noastră, unitatea de bază în 
care se desfășoară activitatea și 
viața colectivă a muncitorilor este 
echipa. Aci, în echipă, unde efortu
rile fiecăruia influențează în mod 
nemijlocit rezultatele activității în
tregului colectiv, opinia publică a 
colectivului poate juca un rol consi
derabil, determinîndu-i pe cei ce 
rămîn în urmă să se alinieze în pas 
cu fruntașii. Sînt numeroase echi
pele din uzina noastră care, prin în
suflețirea cu care muncesc, prin re
lațiile strînse de colaborare și spri

jin tovărășesc ce s-au dezvoltat în
tre membrii lor, constituie adevărate 
exemple de colective socialiste. Co
mitetul de partid, organizațiile de 
bază au acordat o atenție deosebită 
activității educative în cadrul acelor 
echipe unde unii muncitori rămîneau 
în urmă, lucrau de mîntuială, întîr- 
ziau sau lipseau nemotivat, dînd 
sarcină unor membri de partid cu 
experiență în munca educativă să se 
ocupe de aceștia. în multe cazuri, 
membrii de partid, șefi ai unor echi
pe fruntașe, au cerut să li se încre
dințeze conducerea unor echipe ră
mase în urmă. Așa au făcut Ene Ion, 
secretarul organizației de bază de la 
construcții metalice, Manolache Mi. 
halache, membru în biroul organiza, 
ției de bază de la mecanică grea. 
Organizînd exemplar activitatea în 
echipă, ei au dus, în același timp, o 
muncă stăruitoare cu cei care nu 
respectau indicațiile tehnologice pri
mite, s-au apropiat în mod deosebit 
de tineri. Astfel, tînărul Vasile Du
mitru a simțit în șeful de echipă, 
tovarășul Manolache Mihalache, un 
sfătuitor care s-a interesat cum își 
rînduiește viața, l-a vizitat cînd a 
fost bolnav, l-a îndemnat să conti
nue școala serală, pe care o părăsise. 
Acum, Vasile Dumitru e un exemplu 
în muncă. în cîteva luni, echipa în 
întregul ei a devenit fruntașă pe a- 
telier, iar șeful ei, în primele zile 
ale lunii decembrie, a trecut din nou 
la conducerea unei echipe rămase în 
urmă, pentru a o ajuta și pe aceasta 
să se ridice în rîndul fruntașelor.

Transformarea conștiinței oameni, 
lor în spiritul colectivismului, al 
dragostei de muncă are loc, după 
cum se știe, în primul rînd în pro. 
cesul muncii, al relațiilor de cola
borare tovărășească și de sprijin re
ciproc. în activitatea educativă pen
tru dezvoltarea atitudinii socialiste 
față de muncă și de avutul obștesc, 
comitetul de partid, organizațiile de 
bază din uzina noastră acordă o a- 
tenție deosebită și ridicării nivelului 
politic și ideologic al muncitorilor, 
lărgirii orizontului lor cultural.

în uzină au fost organizate 6 ci

cluri de conferințe pentru munci
torii din diferite sectoare care îm
bină teme ale politicii interne și ex
terne a partidului nostru, cu pro
blemele economice specifice fiecă. 
rui sector, cu probleme de morală 
etc. între altele, s-au ținut confe
rințe despre „Aspectul moral al 
muncii socialiste”, „Călătorind pe 
harta patriei în 1965” etc. Tinerii 
din uzină au participat la conferințe 
pe teme ca „Uzina noastră ieri, azi și 
mîine”, „Cum să ne comportăm în 
viață” etc.

La clubul uzinei se organizează 
seri literare, în cadrul cărora se dis
cută despre trăsăturile morale ale 
muncitorului înaintat, așa cum sînt 
ele oglindite în literatura noastră 
contemporană. Foarte bună s.a do
vedit inițiativa conducerii clubului 
dé a asigura desfășurarea unei părți 
a activității cultural-educative la 
locul de muncă al muncitorilor. Bri
gada artistică de agitație prezintă 
programe în secții și ateliere.

Un mijloc deosebit de eficace în 
munca educativă s-a dovedit discu
tarea în colectiv a unor manifestări 
înapoiate, fie în cadrul echipelor sau 
al grupelor sindicale, fie în adună
rile pe atelier, în consfătuirile de 
producție. Grupele sindicale din 
secțiile cazangerie. construcții meta
lice, de pildă, analizînd operativ, la 
sfîrșitul schimburilor, cum s-a des
fășurat munca, obișnuiesc ca odată 
cu evidențierea fruntașilor, a iniția
tivelor prețioase, să ia în discuție, 
ori de cîte ori este cazul, abaterile 
de la disciplină, lucrul de mîntuială. 
în atelierul construcții metalice, a 
fost pusă în dezbaterea unei adunări 
mai largi, pe întregul atelier, atitu
dinea unor lăcătuși care mai întot
deauna după primirea salariului lip
seau nemotivat de la lucru. Prin 
participarea activă la discuții a 
muncitorilor, prin poziția combativă, 
exigentă, luată de numeroși munci
tori, asemenea adunări au avut o pu
ternică influență pozitivă.

La dezvoltarea conștiinței socia
liste a contribuit mult și agita
ția politică de masă. La atelie-

rul mecanică grea, agitatorii, in- 
struiți de secretarul organizației de 
bază, au stat de vorbă cu cei care 
aveau abateri de la disciplina mun
cii, arătîndu-le pagubele pe care ei 
le pricinuiau prin aceasta atît uzi
nei, cît și lor înșiși. Strunga
rului G. Gh. i-au arătat că, prin 
absența de la lucru, a împiedi
cat montarea la timp a două reduc- 
toare pentru unitățile de pompaj de 
12 tone, a provocat suprapunerea la 
standul de probă a celor două re- 
ductoare și montarea cu întîrziere 
a două unități de pompaj.

Aceste fapte au fost aduse la 
cunoștința întregului atelier prin 
afișarea pe un panou mare, în hala 
atelierului, fiind viu comentate de 
muncitori. Influența pe care au a- 
vut-o toate acestea asupra celor 
criticați se vede și din faptul că de 
atunci nu numai că nu lipsesc ne
motivat, dar îndeplinesc și depășesc 
sarcinile de plan.

Cu bune rezultate sînt folosite în 
munca educativă agitația vizuală, 
gazetele de perete, posturile U.T.M. 
de control din secții și ateliere, sta
ția de râdioficare, gazeta de uzină 
„Metalurgistul“. Prin lozinci și pa
nouri, articole, interviuri, acestea fac 
larg cunoscute în uzină numele 
unor fruntași în producție ca Petre 
Zaharescu, șef de brigadă la țevă- 
rie, care împreună cu brigada lui 
au obținut rezultate deosebite în în
deplinirea sarcinilor de producție. 
Gheorghe Ion, din secția construcții 
metalice, care împreună cu echipa pe 
care o conduce dă numai lucru de 
cea mai bună calitate. Totodată, cei 
care întîrzie sau se plimbă fără rost 
în timpul producției își găsesc cari
catură la gazeta de uzină, ori citesc 
la gazeta de uzină „Metalurgistul” 
cîte o scrisoare deschisă pe care le-o 
adresează tovarășii lor.

întrucît aproape 70 la sută din 
efectivul muncitorilor uzinei noastre 
sînt tineri, comitetul de partid acor
dă o atenție deosebită muncii edu
cative în rîndurile tineretului. Mem
bri ai comitetului de partid, tovarăși 
din activul de partid sprijină per
manent organizațiile U.T.M. în adu
nările generale U.T.M. se dezbat a- 
desea problemele privitoare la an
trenarea tinerilor în întrecerea so
cialistă, dezvoltarea dragostei lor 
față de muncă și a spiritului lor de 
răspundere în producție, formarea 
trăsăturilor înaintate ale omului 
nou. într-o adunare generală a 
utemiștilor de la serviciile teh
nice, s-a discutat despre rolul ti
nerilor în asigurarea unor de-

sene de bună calitate și impor
tanța pe care o au asemenea desene 
în lupta pentru îmbunătățirea ca
lității produselor uzinei. Discuția 
a avut ecou în rîndurile tine
rilor ; reclamațiile din partea a- 
telierelor în legătură cu calita
tea desenelor au scăzut foarte mult. 
Sprijinite de organizația de partid, 
birourile organizațiilor U.T.M. pe 
ateliere, cerînd uneori ajutorul părin
ților, se ocupă îndeaproape de tinerii 
care manifestă unele neglijențe sau 
o slabă răspundere în muncă. Comi
tetul U.T.M. de la atelierul montaj- 
armături, de pildă, a discutat 
cu tinărul I. M. despre lipsu
rile lui în muncă. Criticile to
vărășești ale membrilor comi
tetului, sfaturile și sprijinul pe care 
i l-au dat, au avut o influență hotă- 
rîtoare în schimbarea în bine a a- 
cestui tînăr, care se numără astăzi 
printre fruntașii atelierului.

Desfășurarea unei activități educa
tive strîns legată de realizarea sar. 
cinilor de producție a dat roade. Ca 
rezultat al muncii pline de insufle, 
țire a colectivului uzinei, sarcinile de 
plan pe anul 1962 au fost îndeplinite 
înainte de termen. Planul producției 
globale a fost realizat în proporție de 
103,3 la sută, iar cel al producției 
marfă în proporție de 101,12 la sută, 
obținîndu.se în același timp econo
mii peste plan în valoare de 
3 500 000 lei ; totodată, au fost eco
nomisite 1 002 tone de metal.

Mai avem, însă, și probleme nere
zolvate. Planul de creștere a produc
tivității muncii nu a fost realizat în 
întregime. Pentru noi este neplăcut 
faptul că mai primim încă reclamații 
la unele produse Ciin partea benefi
ciarilor. Lichidarea acestor neajun
suri și îndeplinirea sarcinilor de 
răspundere ce ne revin în noul an 
impun continua îmbunătățire a acti
vității educative. Comitetul sindica
tului vă trebui să urmărească mai 
temeinic desfășurarea întrecerii so
cialiste, realizarea angajamentelor 
luate și popularizarea rezultatelor 
obținute. Totodată, este necesar ca 
comitetele U.T.M. să acorde o mai 
mare atenție organizării și desfășu
rării muncii educative în rîndurile 
tineretului.

Comitetul de partid este hotărît 
ca, printr.o activitate perseverentă 
și plină de conținut, să mobilizeze 
întregul colectiv al uzinei la înde
plinirea sarcinilor trasate de partid.

IORDAN MARGHIOALA 
secretar al Comitetului de partid 

de la Uzinele „Vulcan”

cititori. Au fost organizate nume
roase acțiuni de popularizare a 
cărții. 83 la șută din muncitorii șan
tierului naval Constanța sînt cititori 
ai bibliotecii, iar numărul cărților 
citite de ei în anul trecut se ridică 
la aproape 10 000. Au fost organizate 
recenzii, seri literare, simpozioane, 
medalioane literare etc. Rezultate 
bune au obținut și bibliotecile I.M.U. 
Medgidia, Trustiil de amenajare și 
valorificarea stufului din Tulcea și 
altele.

Expoziție de fotografii 
artistice

Ieri după-amiază, în sala din stra
da Brezoianu nr. 23-25 din Capitală, 
s-a deschis o expoziție de fotografii 
artistice executate de medici. Orga
nizată de Uniunea Societăților de 
Științe Medicale din R. P. Romină 
și Clubul lucrătorilor din instituțiile 
sanitare București, expoziția cuprin
de 175 de lucrări — fotografii alb- 
negru și color — aparțlnlnd unui nu
măr de 115 autori, din București 
și diferite alte orașe ale țării.

Mic dicționar de profesii
(Urmare din pag. I-a)

fru a-ți clăii plămînii cu aer proas
păt...

Prin finuful Neamjului meșteșugul 
torsului e străvechi. Gîndifl-vă la „A- 
mintirile“ lui Creangă. Dar parcă ar 
ti oarecare distanță între torcălăii din 
lumea lui Nică a lui Ștetan a Petrii 
și „torcălăii“ firului străveziu al Săvi- 
neștilor de azi, pe ale căror carnete 
de calificare stă scris „operator chi
mist“. După cum meseria grea a fo
restierilor își schimbă în perspectivă 
înfăjișarea, urmînd făgașul valorificării 
superioare a masei lemnoase din ma
rile combinate. înmulțirea numărului 
de fierăstraie electrice din mijlocul 
pădurii face ca „produejia“ de joa- 
găre să scadă. Pe valea Mureșului, 
chiar pe locul unde se întinde com
binatul de la Gălăufaș, fusese pe 
timpuri o fabrică unde zeci de oa
meni se frîngeau sub povara buște
nilor. Parte dintre aceștia, muncitori 
ai combinatului de astăzi, sînt tocmai 
cei care descarcă mecanizat buștenii 
și stăpînesc acum mașini de înaltă 
tehnicitate.

Ni se pare de cînd lumea, în- 
fr-atîta ne-am deprins cu ea, meseria 
de excavaiorist. Nu uităm însă că o 
bună parte din fundafiile primelor 
noastre uzme au fost săpate cu tîr- 
năcopul și lopata iar pămînful era dus 
cu căru|a. Ne-am obișnuit de la o vre
me și cu prezenja autobasculantelor. 
Urmele de cauciucuri se suprapun tot 
mai apăsat peste urmele de copită. 
Faima zidarilor care se întreceau 
în a pune cît mai repede ală
turi că-ămizlle pentru a ridica vre
me de săptămîni un etaj, este 
preluată Veptat de meșterii panouri
lor din prefabricate, de cei care au 
legat între ele, la Mamaia înfîia oară, 
nofiunea „o zi“ de noțiunea „un e- 
taj“. Faima nifuitorilor care se între
ceau îh primii ani al Republicii, la 
Galafl Și Turnu-Severin, a lost treptat 
preluată de meșteșugul mai rapid, mai 
lesnicios și mai economic al celor ce 
construiesc as*ăz' vasele cu ajutorul 
sudurii automate.

Aveam ingineri specialiști în auto
matizări ? In electronică? Nu demult 
unul dintre creatorii prithulu' reactor 
american profesorul Brown, ne-a vi
zitat Institutul de Fizică Atomică. Nu

și-ar fi putut Imagina, mărturisea el, 
că într-o țară pe care o știa cîndva 
înapoiată, agrară, îi va fi dat să 
vadă, fia și într-un viitor îndepărtat, 
un astfel de Institut.

Nouă este și îndeletnicirea de a 
construi tractoare și combine. Nouă 
este și priceperea de a dobîndi cu ele 
recolte mari. Combinări n-au fost. Nu 
contestă nimeni. Dar cum, nu existau și 
înainte în Romînia tractoare și trac
toriști ? Ba da. în toată Dobrogea 119 
tractoare. Numai pe întinderile moșie
rilor. Se putea vorbi despre o mese
rie în condifiile în care tractoarele 
unei întregi regiuni nu întreceau nu
mărul celor de astăzi dintr-un singur 
S.M.T. ? Exista efectiv o meserie de 
tractorist în Oltenia, jara celor 41 de 
mii de pluguri de lemn ? Ca și trac
toarele, acolo pe unde ma' scurma 
cîte unul-două, tractoriștii erau și ei 
de import. Copiii țăranilor săraci din 
Oltenia nu învățau meseria de meca
nizator ; foamea, în schimb, îi învăța 
meseria de cobilifar. Dar nu cred să 
existe astăzi multe comune pe tot 
întinsul tării care să nu fi dat meca
nizatori agriculturii socialiste.

De aici înainte cititorul e invitat să 
colaboreze în continuare la alcătuirea 
acestui mic dar atît de semnificativ 
dicționar de profesii. Să se gîndească 
la constructorii de mașini, la omul de 
'a planșetă, care proiectează uzine, 
linii tehnologice, orașe noi, mobilier, 
atîtea din*re lucrurile care ne-nfrumu- 
se|ează viafa ; la mandatarii opiniei 
publice *a|ă de tot ceea ce producem, 
cunoscufi sub numele de controlori de 
calitate; la planificator și 1a maisfrul- 
instructor care formează în meserie, 
adesea în cîte o meserie cu totul 
nouă, vlăstarele cele mai tinere ale 
industriei; la activistul cultural, la 
operatorul de televiziune. Profesii 
cîte nu s-au ivit de-a lungul vie
ții multor generații — iafă-'e născute 
și năseîndu-se sub ochii noștri. Sim
firn ureînd în fiecare dintre ele 
acea sevă a împlinirii pe care o 
alimentează doar energiile crea
toare ale unui popor stăpîn pe 
destinele sale. Iar imaginea Romîniei 
în haine de lucru poate fi întrevăzută 
și în această dinamică a profesiilor, 
înfr-o epocă in care profesie acce
sibilă omului a devenit pînă și visul 
său de a lua pe tălpi pulberea stelară.
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A CONSILIULUI SUPERIOR AL AWCULTURiTcÜPRIVIRE LA CULTURA ^ËÜMRl'LUl

Referatul prezentat de tovarășul Nicolae Giosan?
vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii, 

directorul Institutului central de cercetări agricole
în dezvoltarea intensivă 

a agriculturii socialiste 
ține seama de rolul hotărîtor pe care îl 
are producția de cereale, în special po
rumbul și grîul. „Sarcina principală în do
meniul producției agricole — arată tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej în rapor
tul prezentat la Congresul al III-lea al 
partidului — este sporirea considerabilă a 
producției de cereale, mai ales de grîu și 
de porumb, deoarece de aceasta depinde 
dezvoltarea tuturor celorlalte ramuri ale 
agriculturii și în special creșterea anima
lelor“.

Țara noastră este mare cultivatoare de 
porumb. Datorită condițiilor favorabile de 
cultură și utilizării sale multilaterale, po
rumbul are o deosebită însemnătate pen
tru avîntul economiei naționale în general 
și al agriculturii în special. Prin multiplele 
sale calități nutritive, porumbul constituie 
furajul de bază în creșterea animalelor ; 
el reprezintă totodată o materie primă im
portantă în industria de amidon, glucoză, 
spirt ș. a.

Ca rezultat al transformării socialiste a 
agriculturii, al măsurilor luate de partid 
și guvern în vederea ridicării nivelului 
tehnic al acesteia, producțiile de porumb 
globală și medie la hectar au întrecut pe 
cele realizate în vechea Romînie.

In următorii ani, în țara noastră, cultura 
porumbului va lua o și mai mare extin
dere, .astfel îneît să satisfacă necesitățile 
mereu crescînde ale sectorului zootehnic 
și ale industriei.

Rezultatele tot mai bune obținute an 
de an Ja multe gospodării agricole socia
liste sînt o dovadă grăitoare că sarcinile 
stabilite de partid în ce privește creșterea 
producției de porumb pot fi nu numai în
deplinite, dar și depășite. Putem spori sim
țitor producția de porumb prin extinderea 
în cultură a celor mai valoroși hibrizi du
bli și prin aplicarea metodelor dovedite ca 
cele mai eficace în lucrarea solului, folosi
rea îngrășămintelor, combaterea bolilor, 
dăunătorilor și buruienilor, precum și prin 
extinderea culturii irigate a porumbului.

începînd din anul 1957, Institutul de 
Cercetări de la Fundulea a organizat ex
periențe sistematice și multilaterale la sta
țiunile sale și la punctele de sprijin din 
gospodăriile agricole de stat și gospodării
le colective cu privire la însușirile biolo
gice și de productivitate ale hibrizilor de 
porumb în condițiile țării noastre și la 
agrotehnica diferențiată pe care o cer a- 
cești hibrizi pentru obținerea unor recolte 
bogate.

Experimentarea unui număr mare de 
hibrizi, autohtoni și străini, în perioada 
1957—1962 în condiții diferite de sol și 
mai ales de climă, ne permite să desprin
dem unele concluzii care, strîns împletite 
cu observațiile deosebit de valoroase asu
pra comportării în producție a hibrizilor, 
pot sta la baza recomandărilor ședinței 
noastre, cu privire la cultura porumbului 
hibrid pentru anul 1963.

Perioada de experimentare a anilor 
1957—1962 a oferit condiții de climă foarte 
variate pentru cultura hibrizilor, ceea ce 
are o importanță deosebită pentru conclu
ziile ce le tragem. Condițiile climatice di
ferite, de cele mai multe ori vitrege, în 
care au fost experimentați hibrizii, au per
mis ca în perioada amintită să se îmbună
tățească an de an sortimentul lor, ' să se 
reducă numărul hibrizilor recomandați 
pentru producție. Din experiențele de 6 
ani executate de Institutul de la Fundulea, 
la stațiunile sale experimentale și la nu
meroase puncte de sprijin, se desprind ur
mătoarele concluzii :

1) Hibrizii dubli și-au dovedit pe deplin 
superioritatea, atît față de soiurile și 
populațiilă locale, cît și față de hibrizii 
dintre soiuri. în medie pe țară, în experi
ențe, hibrizii dubli au depășit soiurile ra- 
ionate cu 52,2 la sută în anul 1957, cu 60,4 
la sută în 1958, cu 62,1 la sută în 1959, cu 
48,3 la sută în 1960, cu 53,4 la sută în 1961 
și cu 44,7 la sută în 1962, adică, în medie, 
pe 6 ani, cu 53,5 la sută.

2) Superioritatea hibrizilor dubli de po
rumb este marcantă in toate zonele de 
cultură din țara noastră. Diferențele din
tre producția hibrizilor dubli și a soiurilor 
locale sînt mai mari pe terenurile bine lu
crate și fertilizate, în condițiile de irigare, 
precum și în zonele colinare și nordice ale

/țării, unde soiurile locale se caracterizează 
printr-o capacitate de producție redusă.

3) Cei mai valoroși hibrizi dubli s-au do
vedit constanți în producție, menținîndu-și 
superioritatea atît în anii favorabili cît și 
în anii secetoși.

4) Hibrizii dubli sînt valoroși și în pri
vința compoziției chimice a boabelor, ma
joritatea fiind la nivelul soiurilor locale, 
fie prin conținutul de proteină, amidon și 
grăsimi, fie prin suma principiilor utili.

Hibrizii dubli, dovediți, prin experien
țele de mai mulți ani, ca cei mai valoroși 
în cîmpurile stațiunilor experimentale, au 
dat producții mari și în condițiile de pro
ducție din gospodăriile agricole de stat și 
gospodăriile colective.

în partea de sud a țării, în cîmpia 
--nării, soiul local I.C.A.R. 54 a fost în 

constant depășit de hibrizii dubli 
și 409.

' De asemenea, a ieșit în evidență în 
deosebit hibridul dublu 405, creat la Fun
dulea, care a depășit soiul local, în medie 
cu 800 kg la ha.

în Dobrogea, rezultatele cele mai bune 
au fost obținute de asemenea cu hi
brizii dubli 311 și 409, care au dat 
sporuri de producție de 34 la sută și 
respectiv 16 la sută. Tot in Dobrogea. în 
ultimii 2 ani secetoși s-a remarcat în mod 
deosebit hibridul dublu 405 care a dat o 
producție de 4 272 kg la ha, în timp ce cu 
soiul Dobrogean s-au obținut numai 2 867 
kg la ha.

în Oltenia, 
Studina, care . ... 
ducție medie de 2 983 kg la ha, cele mai 
bune rezultate au fost obținute cu hibrizii 
306, 409 și 311, care au depășit soiul amin
tit cu 41 la sută, 36 la sută și respectiv 35 
la sută, precum și cu hibridul dublu 405, 
care timp de 2 ani de 
un spor de proflucție de 50 la sută.

în partea de vest a țării 2 hibrizi s-au 
dovedit deosebit dt corespunzători : hibri
zii 409 și 306 care, deși au o perioadă de 
vegetație mai scurtâ decît soiul Lester- 
Phister, au depășit producția acestui soi

și multilaterală 
partidul nostru

Du- 
mod

311

mod

față de soiul Romînesc de 
timp de 6 ani a dat o pro-

zile de secetă a dat

cu 1 000—1 500 kg la ha. De asemenea, în 
ultimii ani s-a comportat în mod satisfăcă
tor și hibridul dublu 311, care se caracte
rizează prin rezistență la secetă.

în partea de nord a cîmpiei din vestul 
țării, la stațiunea experimentală Oradea, 
s-au comportat mai bine hibrizii dubli 405 
și 306, urmați de hibrizii dubli 311 și 409

în platoul Moldovei, la stațiunea expe
rimentală Podu-Iloaie, timp de 6 ani, cel 
mai corespunzător hibrid a fost 203. Acesta 
a depășit producția soiului martor cu 63 
la sută ; de asemenea, s-a remarcat hibri
dul dublu 208. care a depășit soiul martor 
cu 58 la sută, hibridul dublu 206 cu 53 la 
sută, hibridul dublu 103 cu 60 la sută ; 
hibrizii timpurii 101 și 108 au 
sporuri importante față de soiul 
tocaliu de Tg. Frumos.

în Transilvania, experiențele 
la Stațiunea agricolă Turda au 
față de soiul Galben timpuriu sporurile de 
producție realizate la hibrizi 
rii sînt de 30—38 la sută, iar 
purii, în medie de 15 la sută.

Experiențele făcute timp de 
rezultatele obținute în gospodăriile de stat 
și gospodăriile colective, 
bilitatea să recomandăm 
producție un număr mai 
care s-au dovedit din ce 
punzători. Aceasta are o 
sebită, în primul rînd pentru organizarea 
mai temeinică a producerii de sămință hi
bridă, iar inginerii și tehnicienii din gos
podăriile de stat, gospodăriile colective 
reușesc să cunoască mai bine biologia 
acestor hibrizi și condițiile concrete de a- 
grotehnică pe care ei le cer pentru obți
nerea unor recolte bogate.

O altă problemă luată în considerare în 
experiențele efectuate cu hibrizii de po
rumb a fost aceea a stabilirii agrotehnicii 
diferențiate pentru fiecare hibrid, în func
ție de condițiile zonei în care se cultivă. 
S-a observat că hibrizii, care au o capaci
tate mare de producție, dau recolte cores
punzătoare numai în condiții agrotehnice 
bune. Așa cum era de așteptat s-a dovedit 
că hibrizii valorifică mai bine fertilitatea 
ridicată a solului decît soiurile și popu
lațiile locale.

Prin folosirea rațională a îngrășăminte
lor organice și a îngrășămintelor chimice, 
chiar și pe terenurile foarte fertile se ob
țin sporuri de producție destul de impor
tante. Pe cernoziomurile de la Fundulea, 
bunăoară, cu 20 tone gunoi fermentat la 
ha, s-a obținut un plus de producție de 
689 kg la ha. Același efect și, uneori, chiar 
mai bun, îl are gunoiul proaspăt : cu 20 
tone gunoi de grajd proaspăt' la ha s-a 
obținut un spor de 1 438 kg la ha.

De asemenea, rezultate bune se obțin și 
cu îngrășăminte chimice : cu 64 kg de azot 
activ și cu 64 kg de fosfor activ la ha 
sporul de producție este de 1 000 kg la ha.

Pe solurile podzolice, pentru a se obți
ne producții mari, trebuie aplicat un com
plex de măsuri : efectuarea de arături a- 
dînci, aplicarea de amendamente, îngrășă
minte organice și chimice, introducerea în 
asolament a culturilor amelioratoare (trifoi 
etc.). Un loc principal între aceste măsuri 
îl ocupă amendamentele. Prin aplicarea 
acestora se dublează aproape eficiența în
grășămintelor chimice și organice. Soluri
le podzolice trebuie, în primul rînd, amen
date cu var, folosind totodată pe scară lar
gă gunoiul de grajd, deoarece sînt soluri 
sărace în humus.

O altă problemă care a fost studiată la 
Fundulea a fost aceea a efectului prelungit 
al îngrășămintelor organice și chimice. Din 
experiențele făcute rezultă că porumbul 
dublu hibrid avînd o mare capacitate de 
solubilizare și de absorbție a elementelor 
nutritive din sol, folosește în aceeași mă
sură și îngrășămintele organice și îngră
șămintele chimice date cu un an înainte, 
la cultura griului de toamnă.

Practica agricolă din cîmpia Bărăganu
lui ne-a arătat că, vrînd-nevrînd, mai ales 
în anii cu toamnă secetoasă, unitățile agri
cole socialiste însămînțează grîu după grîu 
în arăturile adînci efectuate în timpul ve
rii și, ca urmare, se cultivă suprafețe în
semnate de porumb după porumb. De a- 
ceea, Institutul de la Fundulea s-a ocupat 
cu^ atenție de studierea celor mai indicate 
măsuri agrotehnice în monocultura de po
rumb. Din cercetările făcute rezultă că 
putem cultiva porumb după porumb mai 
mulți ani în șir și că se pot obține pro
ducții mari, de peste 5 000 kg la hectar, 
cu~ condiția ca terenurile să fie în
grășate an de an cu cantități mo
derate de îngrășăminte chimice (150 kg 
azotat de amoniu și 200 kg superfosfat la 
hectar). Pe o perioadă de 6 ani de zile, 
sporul de~ producție realizat cu cantitățile 
de îngrășăminte respective este în medie 
de 1 266 kg la ha, respectiv de 30 la sută.

Tot în monocultura de porumb, cînd se 
dă gunoi de grajd odată la doi ani și în
grășăminte chimice în doze moderate în 
fiecare an se obțin sporurile cele mai mari 
de recoltă. Rezultate tot atît de bune se 
obțin atunci cînd se îngroapă sub brazdă 
cocenii tocați împreună cu doze moderate 
de îngrășăminte chimice.

După ce a prezentat rezultatele cercetă
rilor privind aplicarea îngrășămintelor pe 
diferite tipuri de sol, referentul a subli
niat că, în general, pe toate solurile po
rumbul reacționează în primul rînd la în- 
grășarea cu gunoi de grajd sau cu alte 
îngrășăminte organice, și în al doilea rînd 
la îngrășămintele minerale și mai ales la 
cele azotoase.

O altă problemă care a fost studiată de 
Institut a fost aceea privind arăturile 
pentru cultura porumbului. Din experien
țele făcute la Fundulea. de exemplu, re
zultă că cele mai bune rezultate au fost 
obținute cînd arăturile au fost executate 
vara, la 30 cm. Producțiile au fost de 6 696 
kg la hectar.

In legătură cu lucrările solului, se poate 
desprinde concluzia că atunci cînd porum
bul urmează după grîu, este bine să se 
facă o arătură adîncă de vară la 30 cm. 
Sub această arătură este necesar să se în
groape îngrășămintele organice și îngrășă
mintele chimice.

De asemenea, cînd porumbul urmează 
după el însuși sau după alte culturi tîrzii, 
trebuie în mod obligatoriu să se facă ară. 
tură adîncă de toamnă la 30 cm sub care 
să se îngroape îngrășăminte organice și 
îngrășăminte chimice.

dat și ei 
local Por-

executate 
arătat că

semitimpu- 
la cei tim-

6 ani. ca și

ne-au dat po.si- 
an de an pentru 
redus de hibrizi 
în ce mai cores- 
importanță deo-

In atenția noastră a stat și problema 
stabilirii celei mai potrivite epoci de se
mănat a porumbului. Am căutat să stu
diem această problemă în funcție de tem. 
Deraturile din sol. care se înregistrează 
la adîncimea de încorporare a boabelor. 
Rezultatele arată că cele mai mari pro
ducții se obțin atunci cînd porumbul a 
fost semănat în cea mai bună epocă de 
însămînțare. cu temperatura solului de 
10-12". Dacă semănatul se face prea de. 
vreme, producția scade cu 800 kg/ha : 
dacă se face prea tîrziu. scăderile de pro
ducție sînt și mai însemnate. Deci. tre. 
buie să ne orientăm în funcție do mersul 
vremii primăvara, să semănăm porumbul 
cînd se realizează în sol o temperatură de 
8—12° C. și timpul este în curs de îmbu
nătățire.

In ceea ce privește adîncimea de semă
nat la Fundulea rezultatele cele mai 
bune s-au obținut cînd însămînțatul s-a 
făcut la 10—12 cm, iar la 
8—10 cm adîncime, datorită 
aici terenurile sînt mai reci.

O importantă deosebită în
experimentale din stațiuni s-a 
densității plantelor la hectar. Se știe că 
pînă la introducerea hibrizilor, dubli în 
cultură în țara noastră. Institutele de 
cercetări și stațiunile experimentale au 
recomandat pentru soiurile și populațiile 
locale densitatea optimă de 20 000 plante 
la hectar în partea de sud a țării, și 
30 000 plante la hectar pentru zona de 
nord a tării unde se cultivau soiuri cu 
talie mai mică și mai timpurii.

Cercetările întreprinse, ca și experiența 
unităților de producție, arată însă că în 
cazul cînd am fi respectat recomandările 
făcute altă dată am fi pierdut în fiecare 
an o tonă de porumb 
dulea, cu o densitate 
hectar s-a realizat o 
șase ani
rezultatele cele mai bune s-au obținut al 
tunci cînd numărul plantelor a fost între 
30 000—40 000 plante la hectar.

In zonele din nordul țării ca și zonele 
colinare, cele mai mari producții se obțin 
cu 40 000—50 000 de plante la hectar. Re
colte bogate cu hibrizi de porumb în con
diții agrotehnice corespunzătoare se pot 
obține numai atunci cînd se asigură den
sități sporite de plante la hectar fată de 
acelea care au fost practicate cînd se cul
tivau soiuri și populații locale. Orientîn- 
du.se după rezultatele obținute cu diferite 
densități de plante la hectar de către sta
țiunile experimentale este necesar ca spe
cialiștii din unitățile de producție să ho
tărască în mod diferențiat, în fiecare 
unitate, și în cadrul unității pe fie.

Turda între 
faptului că

cercetările 
acordat

de 5 600

la hectar. La Fun
de 40 000 plante la 
producție medie pe 
kg/ha, iar în 1962

care tarla, numărul optim de plante la 
hectar care trebuie cultivat în fiecare an.

Numărul optim de plante este hotărît de 
hibridul cultivat, de lucrarea și fertiliza
rea solului,, de rezerva de apă existentă 
primăvara în sol.

Vorbind despre lucrările de întreținere 
a culturii de porumb, referentul a înfăți
șat cîteva din rezultatele obținute în corn, 
baterea buruienilor cu ajutorul ierbicide- 
lor. Apoi s.a referit la unele măsuri pri
vind combaterea dăunătorilor. Dacă unele 
din bolile criptogamice pot fi combătute 
mai ușor prin diferite tratamente asupra 
semințelor, problema combaterii dăunători
lor este foarte grea și pe măsură ce cultu
rile de porumb se extind, pe măsură ce se 
intensifică cultura porumbului, se creează 
condiții din ce în ce mai favorabile pentru 
extinderea bolilor și dăunătorilor. Din a- 
ceastă cauză, în etapa actuală cel mai bun 
tratament este dezinfectarea radicală a 
solului, periodic, cu insecticide poliva
lente de tipul aldrinului și dialdrinului.

în continuare, vorbitorul a expus unele 
concluzii ce se- desprind din rezultatele 
obținute în cultura porumbului irigat. în 
această privință cei mai buni sînt hibrizii 
tardivi de mare productivitate, și în pri
mul rînd hibrizii 409 și 412, care la Fun. 
dulea au dat sporuri de recoltă de 800— 
1 500 kg/ha.

In ceea ce privește îngrășămintele la po
rumb în condiții de irigare, la Stațiunea 
experimentală Brăila, pe cernoziom carbo
natat, s-a obținut, cu 20 tone de gunoi de 
grajd, un spor de 2 860 kg/ha, iar atunci 
cînd s-au adăugat și 200 kg azotat de a- 
moniu, sporul a crescut la 4 500 kg/ha.

Rezultate, bune s-au obținut la Fundulea 
cu gunoi de grajd în amestec cu îngrășă
minte azotoase precum și cu paie și coceni 
de porumb în amestec 
minerale.

In condiții de irigare, 
mai bune s-au obținut 
asigurat o densitate de 
plante la hectar.

Vorbind despre regimul de irigație, 
ferentul a arătat că în funcție de utilajele 
de care dispunem trebuie să facem iri
gatul în perioadele critice de la înspicat 
pînă la formarea deplină a bobului, și, aco
lo unde este posibil, pe o perioadă mai 
lungă, de cind porumbul are 8 frunze 
pînă cînd bobul ajunge la coacere în lap- 
te-ceară sau se apropie de pîrgă.

Vorbitorul s-a referit în continuare la 
agrotehnica porumbului pentru siloz, sub
liniind că aceasta nu se deosebește, în linii 
generale, de agrotehnica porumbului pen
tru boabe.

în încheiere vorbitorul a subliniat că 
prin dezbaterea la această ședință a re
zultatelor obținute în activitatea de cer
cetare și a experienței unităților socialiste 
fruntașe, membrii consiliilor agricole, lu
crătorii din agricultură vor fi mai bine 
înarmați în lupta pentru obținerea unor 
recolte bogate de porumb în toate unită-, 
țile agricole socialiste.

timp, fiecare specialist din unitățile de 
producție este obligat să analizeze foarte 
atent condițiile locale specifice. Noi am a- 
preciat 
tor de 
30 000.

Dar 
producția, este determinată, în 
mare măsură, de calitatea lucrări’or . de 
semănat și prășit, executate de mecani
zatori. Consider că e foarte important să 
se acorde o măie atenție vitezei de înain
tare a tractorului la semănat. Pe terenu
rile gospodăriei noastre lucrează mecaniza
tori bine pregătiți, care ne-au făcut lucrări 
bune. Se mai întîmplă însă ca, în goana 
după cît mai mulți hantri, unii dintre aceș
tia să neglijeze calitatea lucrărilor. Cred 
că e bine să se ia măsuri ca la semănat 
tractoriștii să folosească viteza întîia mare 
a tractorului, blocîndu-se celelalte viteze.

In continuare, vorbitorul a spus : In ac
tivitatea pe care o depunem pentru asi
gurarea unor producții sporite, o atenție 
deosebită trebuie s-o acordăm pregătirii 
oamenilor. Ceea ce cunoaștem noi, ceea

că la Smeeni numărul corespunză- 
plante la hectar este în jurul a

densitatea, și în ultimă instanță 
cea mai

ce

recomandă institutele de cercetări trebuie 
să facem cunoscut, fără întîrziere, tuturor 
colectiviștilor. Filmul documentar prezen
tat aici a fost deosebit de interesant și in
structiv. Cu sprijinul organelor de partid, 
am asigurat, în acest an, vizionarea de 
către colectiviști a unor cicluri de film' 
documentare agricole și ne-am dat seam 
de eficiența lor în procesul de invățămîn 
agrozootehnic. De aceea, propun ~ c. 
secția de învățămînt și de propagandă 
Consiliului Superior al Agriculturii să i 
măsuri pentru producerea cît mai multo 
filme documentare și diafilme și pențr 
difuzarea lor în unitățile agricole socia 
liste. Este și aceasta o cale prin care ce. 
care lucrează pe ogoare pot fi ajutați 
să-și însușească și să aplice recomandările 
științei în scopul obținerii unor producr 
ții sporite.

Noi ne vom strădui să obținem, în anul 
acesta,, asemenea producții. In ce privește 
cultura porumbului, de un real folos ne 
vor fi învățămintele acumulate la această 
ședință de lucru, la acest schimb de ex
periență.

Cuvîntul tov. Timotei Popușoi,
ing.-șef la G. A. S Pietroiu, reg. București

cu îngrășăminte

rezultatele 
atunci cînd 
circa 50 000

cele 
s-a 
de

re-

Cuvîntul tov. ing. Nicolae Gherescu,
directorul Trustului G. A. S. Arad

Prezenta ședință a secției de cereale și 
plante tehnice constituie pentru noi un 
prilej de bogate învățăminte. Am luat cu
noștință, bunăoară, de ultimele rezultate 
obținute de oamenii de știință și de cerce
tătorii din institutele noastre de cercetări. 
Cele auzite aici demonstrează că în ce pri
vește cultura porumbului mai avem încă 
multe lucruri de învățat, că există rezerve 
inepuizabile de sporire a producției la 
hectar.

în unitățile din cadrul trustului nostru 
suprafața cultivată cu porumb a crescut 
neîncetat. Față de anul 1959, de pildă, în 
1962 ea s-a mărit cu 60 la sută, ajungînd 
la 19 000 ha. Succese însemnate au fost ob
ținute și în ce privește creșterea produc
ției la hectar. De la 1 980 kg la ha cît era 
în 1959, aceasta a ajuns la 3 760 kg la ha 
în 1962

După cum s-a menționat în referatul 
prezentat de conducerea trustului central, 
trustul G.A.S. Arad a realizat în 1962 cea 
mai mare producție de porumb pe țară. 
Nu am avut condiții deosebite. Ne-am 
străduit să lucrăm însă bine pămîntul, să 
aplicăm pe scară largă complexul de mă
suri agrotehnice. Rezultatele se văd.

în mod deosebit ne-am îndreptat atenția 
spre executarea arăturilor adînci de toam
nă pe întreaga suprafață. Această lucrare 
și-a dovedit din plin eficacitatea. împreu
nă cu lucrările de grăpare și discuire exe
cutate în primăvară, ea a asigurat rezerva 
de apă necesară pentru buna dezvoltare a 
plantelor.

în perioada anului 1962 s-au asigurat 
cantități mai mari de îngrășăminte chi
mice, în special azotoase, decît în anii pre- 
cedenți. Noi am indicat ca acestea să fie 
administrate odată cu lucrările de bază ale 
solului și mai puțin fazial, cînd linsa de 
umiditate ar fi împiedicat solubilizarea lor.

Producția la care am ajuns nu constituie 
nici pe departe limita superioară a recol
telor pe care putem să le realizăm. Dife
rențele mari de recoltă de la ö gospodărie 
la alta, producțiile mult mai mari decît 
media pe trust, realizate de unele gospo
dării, demonstrează rezervele însemnate pe 
care le avem în direcția sporirii produc
ției de porumb. Astfel, pe cernoziom. în 
timp ce G.A.S. Bulgăruș a obținut o pro
ducție medie de 8 244 kg la ha pe 405 ha. 
iar G.A.S. Grabăț — 6 114 kg la ha în me
die de pe 1 260 ha. G.A:S. Varias realizează 
numai 4 350 kg la ha de pe 1 090 ha.

în anul 1963 suprafața cultivată cu po
rumb va crește la 35 400 ha. De pe fie
care hectar ne-am propus să realizăm o 
producție de cel puțin 3 600 kg la ha. în 
acest scop, s-au luat și se vor lua în con
tinuare următoarele măsuri : au fost exe
cutate arături de toamnă pe întreaga su
prafață ce va fi cultivată cu porumb ; să- 
mînța necesară, din soiurile care în con'- 
dițiile fiecărei gospodării au dat rezulta
tele cele mai bune, a fost asigurată in în
tregime ; odată cu arătura s-au adminis
trat îngrășăminte chimice și naturale pe o 
suprafață de peste 15 000 ha. urmînd ca în 
primăvară să se mai aplice încă 2 600 tone 
îngrășăminte azotoase ; s-a trecut la con
centrarea suprafețelor cultivate cu po
rumb pe unități, în care scop vor fi pro
filate un număr de 10 gospodării cu con
diții optime pentru cultura porumbului 
etc.

în continuare, vorbitorul a făcut unele 
propuneri menite să asigure executarea în 
condiții superioare a lucrărilor agricole, 
deci obținerea de producții sporite. Prin
tre altele, el s-a referit la necesitatea me
canizării în mai mare măsură a recoltării 
porumbului, la sporirea cointeresării ma
teriale a muncitorilor care lucrează la a- 
ceastă cultură, la asigurarea unor condiții 
tot mai bune de muncă pentru aceștia etc.

Cuvîntul tov.
președintele G. A. C.

Pentru gospodăria noastră colectivă po
rumbul este, alături de grîu, cultura 
bază. In 1962 el a ocupat 36 la sută din 
suprafața de 3 600 ha de teren arabil pe 
care îl avem. Firește, în asemenea condiții 
asigurarea unei producții sporite a consti
tuit una din principalele noastre preo
cupări.

în urma analizei rezultatelor obți
nute, am desprins unele concluzii impor
tante. Mă voi referi la cîteva din acestea.

In 1962, în afară de hibridul dublu 206, 
am folosit semințe dublu hibride tardive. 
Intenția a fost bună — acești hibrizi dădu
seră producții mari 
prelungită din 1962 
nu ne-am orientat
în cultură, pe cea mai mare parte din su
prafață, numai aceste soiuri, fără să ținem 
seama de faptul că e foarte posibil să a- 
vem un an sărac în ploi. Pe la jumătatea 
anului, ni s-a confirmat mai mult acest 
fapt. Totuși, porumbul a legat bine. La a- 
ceasta au contribuit, în mod deosebit, mă
surile luate pentru executarea la timp a

de

în 1961. Seceta 
a arătat însă că 
bine introducînd

ing. Ion Teșu,
Smeeni, reg. Ploiești
lucrărilor de întreținere. Deci, alături 
de hibridul dublu 206, care se remar
că printr-o rezistență deosebită la se
cetă, se comportă bine chiar în condițiile 
noastre și hibrizii tardivi, dacă li se aplică 
o agrotehnică corespunzătoare. Dintre a- 
ceștia, nouă ne-au dat rezultatele cele mai 
bune hibrizii dubli 405, 409 și 412.

In acest an vom folosi 3—4 soiuri de 
porumb dublu hibrid cu diferite perioade 
de vegetație, pentru ca să ne asigurăm ast- 
fel însămînțarea și recoltarea lor eșalonată.

Referindu-se la densitate, vorbitorul a 
spus : în 1962 am asigurat, în medie, cîte 
35 000 plante la ha. In momentul cînd s-a" 
anunțat o secetă prelungită am redus, prin 
rărit, această densitate la 28 000 plante» 
la ha.

Pe baza experiențelor efectuate, institutul 
de cercetări pentru cereale și plante teh
nice a recomandat să se asigure, la po
rumb, o densitate cuprinsă între 35 000— 
50 000 plante la ha, în funcție de hibrid, 
de zonă ș.a.m.d. Trebuie să ținem seama 
de aceste recomandări, însă în același

mînțate, iar mecanizatorii; care au trecut 
cu succes la Drobele teoretice și practice' 
privind semănatul, primesc ordinul de lu-lj 
cru în care se trec indicațiile necesare. ! 
In ziua semănatului se dă în primire trac-1 
toristului parcela prin măsurare și- 
dacă este amenajată pentru irigare 
cu un agregat acționat de tractor, el ur
mează ca pe cele 40—50 ha să facă toate 
lucrările mecanice de la semănat pînă la 
recoltare, inclusiv irigatul. După ce a 
înaintat 10 m cu semănătoarea pe teren, 
tractoristul oprește lucrul și dezgroapă 
boabele pe întreaga distanță parcursă îm. 
preună cu brigadierul de cîmp și verifică 
numărul de boabe căzute, distanța între 
cuiburi și adîncimea de semănat. Se re. 
glează din nou semănătoarea și reîncepe 
lucrul. Adeseori se fac cîte 7—8 probe, 
pînă cînd se poate începe efectiv semă
natul. în cursul zilei, aceste probe se re
petă din 3 în 3 ore. In ultimii ani. pe 
narcelele semănate bob cu bob cu semințe 
bine calibrate am realizat însămînțarea 
exactă a numărului de boabe necesar pen. 
tru realizarea densității dorite, fără a mai 
fi nevoie de rărirea culturii. Un alt obiec. 
tiv pe care-1 urmărim cu strășnicie este 
uniformitatea densității.

Pe baza experienței acumulate de colec
tivul nostru, considerăm că pe parcelele 
cu densitate mai mare de 45 000 plante la 
hectar este mai avantajoasă metoda însă, 
mînțării bob cu bob la distanța de 80 cm 
între rînduri și 25 cm între plante pe rînd. 
în felul acesta se asigură o manipulare 
mai ușoară a sapei între plante pe rînd 
la prașila manuală, fără să se taie plan', 
tele, se realizează o densitate optimă a 
culturii.

Ca lucrări de întreținere am aplicat 
culturii porumbului o grăpare cu grapa 
cu colți reglabili în a cincea zi după se

dat o producție de îi 280 kg de boabe mănat. o lucrare sau două cu sapa rota-

Gospodăria noastră de stat are terenul 
situat între Dunăre și brațul Borcea, în 
dreptul comunei Pietroiu. din raionul Fe. 
tești. Ea se încadrează în zona de cultură 
favorabilă pentru cultura porumbului. 
Anul trecut am obținut 6 200 kg la hectar 
pe o suprafață de 1 725 ha. Din această 
suprafață, pe terenul 
irigări (810 ha) s-a 
medie de 8 280 kg la 
neirigare (suprafața 
înregistrat o recoltă

Aș vrea să arăt în 
au fost metodele 
le.am aplicat în cursul anului trecut. Voi 
începe cu fertilizarea terenurilor. în 
anul trecut am fertilizat cu gunoi de grajd 
80 ha teren. Primind un puternic sprijin 
din partea statului, am reușit în 1962 să 
fertilizăm 1 725 ha cultivate cu porumb 
cu 565 tone superfosfat și 244 tone azotat 
si sulfat de amoniu. îngrășămintele s.au 
aplicat 
mit pe 
făcută 
Galați.
celă în _____  .... .
si planta premergătoare. Pe baza rezulta, 
telor obținute în ultimii trei ani în cui. 
tura porumbului irigat am stabilit că este 
necesar să aplicăm doze variind între 200 
ș[ 400 kg superfosfat și 200—400 kg azotat 
de amoniu la ha în funcție de factorii 
amintiți mai înainte..

O contribuție hotărîtoare' la sporirea 
producției de porumb în gospodăria noas
tră au avut-o hibrizii dubli cultivați : 408 
și 409, care au dat. în condiții pedoclima. 
tice de la Pietroiu cele mai mari produc, 
tii atît în cultura irigată, cît și în condiții 
de neirigare.. Cu sprijinul stațiunii expe
rimentale agricole Mărculești am organi- 
zat_1oturi_.ç.pmparative1. Aici, hibridul 412 
a i 
la ha. Profit de această ședință pentru a 
ruga Institutul central de cercetări agri
cole să ne livreze sămînță din acest hibrid 
valoros pentru cel puțin 200 ha.

Vreau să spiin cîteva cuvinte despre 
lucrările de. pregătirea solului. Am însă, 
mîntat porumbul numai în teren arat din 
vară sau din toamnă la adîncimea de 
28—30 cm.

Pentru păstrarea apei în sol și nivelarea 
terenului, primăvara devreme — îndată 
cp s-a putut intra cu tractoarele pe tar
lale — terenul a fost grăpat cu grapa cu 
colți reglabili la adîncime de 3—5 cm de.a 
curmezișul brazdei sau pieziș. Pînă la în. 
sămînțare terenul a fost lucrat de 2—3 
ori cu grapa cu discuri în agregat, cu 
grapa cu colți reglabili pentru afînarea 
solului, distrugerea buruienilor abia ră
sărite și nivelarea tereriului. Ultima lu
crare cu grapa cu discuri s.a aplicat cu 
o zi înainte sau chiar în ziua semănatului 
la adîncime de 8—10 cm la care am în
gropat sămînta.

Cu o zi înainte de începerea semăna
tului — care l-am făcut de obicei între 
10—20 aprilie — brigadierii de cîmp jalo
nează parcelele care urmează a fi însă.

amenajat pentru 
obținut o producție 

ha, iar în condiții de 
fiind de 915 ha) s-a 
de 4 357 kg la ha. 
cele ce urmează care 
agrotehnice pe care

după un Dlan de fertilizare întoc- 
baza analizei chimice a solurilor, 
în laboratorul de agrochimie din 
în mod diferențiat, pe fiecare par- 
functie de fertilitatea sa naturală

[j

tivă. 4 prașile mecanice.cu cultivatorul și 
3—4 prașile manuale pe rînd și un rărit 
pa anumite parcele. Lucrările de întreți. 
nere s.au aplicat diferențiat.

Răritul culturii s-a făcut concomitent cu 
prașila I-a manuală, cu foarte bune re
zultate.

Pe terenurile amenajate pentru irigare 
am obținut, așa cum am arătat, 8 280 kg 
porumb boabe la ha. Această producție 
putea fi și mai mare, dar în organizarea 
udării plantelor am avut unele.lipsuri. Am 
început, irigația porumbului la 12 iunie 
cînd porumbul avea 8—10 frunze. Am a. 
plicat o normă de 300—400 mc apă'la ha. 
Lucrarea a fost slab organizată, îndeosebi 
uniformitatea distribuirii apei a lăsat 
foarte mult de dorit. Consiliul gospodăriei 
a analizat situația și a luat măsurile ne
cesare.

Pentru 1963. gospodăria noastră are pla
nificată suprafața de 5 266 ha porumb 
nentru boabe. Prevederile planului au fost 
discutate cu muncitorii, mecanizatorii în 
cadrul unor ședințe, cu care prilej s-au 
făcut o seamă de propuneri pentru ca 
cultivarea porumbului să se facă în bune 
condiții.

Cuvîntul tov. ing. Ion Vișoiu,
vicepreședinte al consiliului agricol reg. Argeș
Deși regiunea Argeș este cunoscută ca 
importantă producătoare de fructe, stru-o

guri și alte produse pomi-viticole, ponde
rea cea mai mare o dețin culturile cerea
liere și în primul rînd porumbul.

Anul 1962 a fost puțin favorabil culturii 
porumbului și în regiunea noastră, dar el 
a constituit, totodată, și un an plin de în
vățăminte pentru viitor.

Seceta excesivă a persistat în aproape 
întreaga perioadă de vegetație. Vreau să 
scot, însă, în evidență că, acolo unde s-a 
aplicat o agrotehnică rațională s-a reușit 
să se obțină producții foarte bune, care 
ne-au dovedit că și în regiunea. noa
stră -există posibilități mari de sporire 
a~ producției la hectar. în această privin
ță, țin să subliniez o importantă concluzie 
pe care am tras-o din experiența anului 
trecut: arătura adîncă, făcută din vară și 
toamnă, constituie factorul hotărîtor în 
sporirea producției la porumb în condi
țiile climatice nefavorabile.

Pentru regiunea noastră, de o deosebită 
importanță au fost rezultatele experiențe
lor organizate pe terenurile podzolice. Pe 
baza recomandărilor făcute de centrul ex
perimental Oarja, de centrele de încerca
re a soiurilor, au fost aplicate în gospodă
riile de stat și colective măsuri agroteh
nice adecvate, care au făcut ca solurile a- 
cestea acide, cu o fertilitate slabă, să pro
ducă, într-adevăr, recolte bogate la toate 
culturile, și în special la porumb. Una din 
aceste măsuri o constituie efectuarea ară
turilor de vară și de toamnă cu plugul 
prevăzut cu subsolier și adîncirea stratu
lui cu încă 8—12 cm cu plugul cu scormo
nitor.

Cele mai bune rezultate au fost însă ob
ținute acolo unde s-au folosit : 5 tone la 
ha amendamente calcaroase (fie spumă de 
var. fie reziduuri calcaroase de la uzinele 
Govora, fie praf de coș de la fabricile de 
ciment) ; 15—20 tone gunoi de grajd sau

200 kg azotat de amoniu și 300—400 kg 
superfosfat la ha.

Bazați pe aceste rezultate, am luat mă
surile corespunzătoare pentru a pune baze 
temeinice recoltei acestui an. încă din'vară 
și din toamnă, cu toate condițiile grele 
de lucru, în regiune au fost arate adine 
peste 95 la sută din terenurile ce vor fi 
însămînțate în primăvară, iar pînă la des- 
primăvărare, în ferestrele iernii, se.va ara 
și restul suprafeței respective. S-au ' apli
cat peste 60 000 tone de amendamente, 
și însemnate cantități de îngrășăminte na
turale și chimice.

O altă concluzie prețioasă pe care noi 
am tras-o din învățămintele anului trecut 
și ale celorlalți ani este că, acolo unde s-au 
folosit în mod judicios hibrizii și soiurile 
de porumb și acolo unde se aplică o agro
tehnică corespunzătoare, se pot obține re
colte mari, indiferent de tipul de sol sau 
zona de cultură. Pentru noi acest lucru este,- 
foarte important și ne-a determinat să 
inițiem măsura de a extinde cultura-po
rumbului și în zona deluroasă și premon- 
tană a regiunii. Solicităm sprijinul Con
siliului Superior al Agriculturii pentru 
asigurarea semințelor din soiuri și hibrizi 
timpurii necesari în această zonă. în le
gătură cu problema aceasta, propunem 
Consiliului Superior al Agriculturii ca la 
repartizarea loturilor de producere a se
mințelor hibride să se facă amplasarea 
unora dintre ele și în regiunea noastră, 
la gospodăriile 
licea, precum 
Rm. Vîlcea.

Preocuparea
îndreptată spre cultura porumbului în zona 
de sud și de centru, care constituie prin
cipala bază de producție în regiune. în a- 
ceastă privință, vom insista în acest an 
asupra generalizării în G.A.C. a realiză
rilor științei și practicii agricole înaintate.

de stat Clucereasa și Ga- 
și în raioanele Muscel și

noastră de bază va fi însă
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Centenarul nașterii lui K» S. Stanislavski

La Casa de cultură a tineretului șl studenților din Iași se desfășoară o bogată activitate. In 
giCjdie: aspect din timpul unui concert. (Foto : Gh. Vințilă)

BRIGĂZI ȘTIINȚIFICE LA SATE
între 1—15 ianuarie, 19 bri

găzi științifice s-au întilnit cu 
colectiviștii din comunele regiunii 
București. Membrii brigăzilor au 
răspuns la diferite întrebări puse 
de cei peste 3 000 de participanți : 
Care sînt măsurile pentru prote
jarea semănăturilor de toamnă în 
timpul iernii. cum se face îngri
jirea și hrănirea animalelor în 
perioada de iarnă, cum se obțin 
hibrizi dubli de porumb, despre 
bolile păsărilor, cum se poate a- 
menaja un eleșteu, precum și 
alte întrebări privind probleme 
medicale, științele naturii etc.

O MONOGRAFIE 
DESPRE GH. PETRAȘCU

l/Producfla noastră poetică, foarte bo. 
Jw’S datorită stimulării și încurajării de 

ck se bucură, oferă criticii un abun
dat material de discuții. Nici un vo
ip de versuri nu rămîne nerecenzat 
șhu e rar cazul cînd pfachefa unui de- 
bfanf este cercetată de mai mulți cri- 
fil. Concomitent cu numeroasele arti
cole șl studii consacrate poeziei noastre 
anuale, au început să apară încă din 
anii trecufi, în presa noastră literară și 
cotidiană, articole în care se cercetează 
felul cum criticii noștri tratează proble
mele pe care le ridică poezia de astăzi. 
Se face astfel o critică 
este necesară și, deci, 
ide cîte ori apare.

Alături de realizările
cesar să semnalăm și felul indulgent șl 
superficial în care sînt scrise unele re
cenzii, formulele comode pe care re- 
cenzenjil și 
acopere cu 
consfrucfive, 
sinteză care 
călăuzească pe

mare belșug de teme. Critica poate șl 
chiar trebuie să recomande poefilor, cu 
pricepere și înțelepciune, femele 
cele mai fecunde pentru poezie. în ce 
privește forma, poetul trebuie să și-o 
aleagă singur, potrivit cu talentul lui și 
cu tema pe care vrea s-o dezvolte, cu 
aspectul din realitate pe care se simte 
îndemnat să-l oglindească.

Critica are anumite obligații. Dacă 
poezia nu e lucru 
partea celui care se 
ea muncă, răbdare,

ușor și cere din 
îndeletnicește cu 
lecturii, pregătire

a crif'cii, 
binevenită

care
ori

critlcil, e ne-

le trec unii 
ele absența 
apoi lipsa unor studii de 
să îndrume pe poet șl să

> cititor, șl adoptarea 
„unei atitudini unduioase care evită cu 
prudentă formularea deschisă a unor 
Judecăți clare“, șl „lipsa de claritate șl 
de temeinicie" In pronunțarea unor 
Judecăfi de valoare, șl alte metehne 
la care se referă și articolul anărut în 
„Scînfeia« nr. 5741, sub titlul „Critica șl 
poezia“.

Toate aceste observații sînt ]uste și 
merită să fie dezvoltate în discuții, la 

' care dealtfel o notă la subsolul artico
lului Invită pe scriitori, pe critici șl pe 
cititori. Discuția ar fi foarte nimerit să 
înceapă cu problema articolelor șl stu
diilor de sinteză. Este nevoie de ase
menea studii care să fixeze, să enunfe 
și să dezbată principii de critică a 
poeziei. S-ar putea pune întrebarea 
dacă critica trebuie să fie normativă și, 
în cazul cînd trebuie, pînă la ce punct 
se poate întinde normafivitatea el ? 
După părerea mea rostul criticii nu este 
să decreteze reguli de lucru penfru 
scriitori ci, cel mult, să atragă atenfia 
asupra temelor importante șl să îndem
ne pe scriitori să trateze aceste teme, 
fie că ele sînt importante la un mo
ment dat, fie că sînt de-o importanță 
durabilă. Realitatea socialistă oferă un

altora ca să 
unei critici

Ideologică și o adîncă conștiință artis
tică, critica poeziei este șl ea, la rîndul 
el, întemeiată pe o cunoaștere profun
dă a fenomenului poetic, precum și a 
mijloacelor cu care lucrează poetul. 
Criticul are nevoie, pentru a Judeca în 
chip cuprinzător pe un poet, de fot 
atîfa conștiinfă artistică cîfă îi trebuie 
acestuia ca să lucreze cu seriozitate șl 
adîncime — talentul fiind, bineînțeles, 
condiția primordială penfru începerea 
muncii artistice. Criticul mai are nevoie 
totodată, șl în chip temeinic, să cu
noască în ce anume consistă munca ar
tistică a poetului, adică are nevoie să 
știe la perfecție tehnica artei pe care o 
Judecă. Asta nu înseamnă că un critic 
de poezie trebuie să fie el însuși poet, 
ei are nevoie totuși să știe care sînf, în 
chip general, condițiile pe care trebuie 
să le îndeplinească cineva ca să poată 
crea poezie șl are nevoie, mal ales, să 
știe ce condiții trebuie să îndeplinească 
o poezie ca să fie bună, să știe ce în
seamnă gîndire poetică, să cunoască 
bine regulile șl neregulile versificației, 
rostul metaforei

Critica literară are pe de o parte mi
siunea de a Informa cititorii iar pe de 
altă parte de a scoate la Iveală calită
țile și defectele unei lucrări. Din păcate 
constatăm adeseori că atunci cînd în 
articolele de critică a poeziei se ci
tează greșelile poetului, nu se spune 
întotdeauna răspicat care e cauza a- 
cesfor greșeli șl numai rareori se spune

etc.

ar fi putut fi îndreptate, Tot așa, 
se relevă părțile bine izbutite ale 
poezii, nu se explică de ce, de

formule găunoase : 
sau „nu este

cum 
cînd 
unei 
exemplu, cutare imagine este bună. Cu 
alte cuvinte nu se face o analiză lite
rară serioasă ci se dau uneori numai 
aprecieri superficiale, înfr-un limbaj 
conventional și fără adîncime, folosin- 
du-se expresii și
„expresia este nudă“ 
nudă”, „un puternic sentiment de co
muniune cu mulțimea străbate poemul“, 
„remarcăm franchețea confesiunii", 
„versurile au delicate nuanțări afecti
ve“, și așa mai departe. în felul acesta 
dările de seamă scrise de diverși recen
zent! ajung să semene între ele, deși 
se ocupă de poe(l diferiți, care nu sea
mănă între el.

O observație foarte Importantă din 
articolul citat mal sus trebuie îndeosebi 
refinutä î „Rareori critica își spune 
cuvîntul în legătură cu poeziile publi
cate de revistele literare. Și e păcat. 
Evidențiind realizările șl nefăcînd rabat 
versurilor slabe, s-ar stăvili pătrunderea 
acestora din urmă în volume“. Intr-ade
văr, e mal greu să ameliorezi un volum 
decîf o poezie. Șl chiar o poezie nu 
poate fi cîrpltă șl refăcută la Infinit. E 
mai bine deci ca poetul să abandoneze 
o poezie pe care a scris-o dar n-a Iz
butit-o cum trebuie și să scrie alta. Cri
tica poate să-l ajute în privința asta șl 
cred că lucrul se poate face în chip 
foarte util în discuțiile din cenacluri. 
Dacă acest lucru nu se face, atunci se 
poate tnfîmpla ca o 
coșul redacției să se
destinată debufanfilor, ceea ce nu e 
un spectacol plăcut 
vistei.

Exigent fafă de 
criticul poeziei are
gent și cu ei însuși. Nici Iul nu I se 
permite să fie neglijent, superficial, gră
bii și comod — așa cum nu se permite 
aceasta nici poetului, lată de ce critica 
criticii este necesară. Corectîndu-se 
greșelile criticii poeziei, se aduce un 
serviciu poeziei însăși, îndeosebi poe
ților tineri și debufanfilor, care așteaptă 
de la criticii literari un ajutor substan-

A apărut recent, în colecția 
„Maeștrii artei românești" tipări
tă de Editura „Meridiane", mo
nografia acad. G. Oprescu, con
sacrată vieții și operei lui Gheor
ghe Petrașcu. înfățișînd biogra
fia acestui mare pictor romîn din 
prima jumătate a secolului nos
tru, monografia conține și o cro
nologie a vieții artistului, a expo
zițiilor din țară și străinătate în 
care au fost expuse lucrări de 
Gh. Petrașcu, precum și 35 ilus
trații.

PREMIERĂ TEATRALĂ
Aseară Teatrul Maghiar de 

Stat din Sf. Gheorghe a prezen
tat în premieră spectacolul cu 
piesa „Celebrul 702“ de Al. Miro- 
dan. Regia spectacolului este sem
nată de Mihai Czompok, iar sce
nografia aparține lui Biro I. Geza.

ÎN COLECȚIA „BIBLIOTECA 
ȘCOLARULUI”

în colecția „Biblioteca școlaru
lui'' a Editurii tineretului vor apă
rea lucrările : „Versuri” de V. 
Hugo, „Din timpul zaverei" de Ion 
Ghica, culegerea de folclor „Făt 
Frumos cu părul de aur", „în gră
dină" de D. Anghel, „însemnare a 
călătoriei mele" de D. Golescu.

Teatrul e o artă străveche și isto
ria lui de secole a făcut să strălu
cească nume ilustre de dramaturgi, 
actori și — în ultima vreme — de 
regizori și scenografi. Multi au lost, 
pe de altă parte, oamenii de artă 
care au încercat să-i explice esența, 
să stabilească principii și reguli 
pentru desfășurarea jocului pe sce
nă : de la Aristotel pînă la Goethe 
și Diderot. Dar toate opiniile puse în 
circulație, oricît de interesante ?i de 
prețioase, n-aveau un caracter or
ganic, nu duceau la o imagine com
plexă și unitară, la un sistem înche
gat, care să explice dinăuntrul lui 
— fenomenul teatral. Cel dintîi care 
a izbutit să ofere actorului și regi
zorului un asemenea îndreptar a 
fost Konstantin Stanislavski, el 
suși actor, regizor și pedagog de 
frunte al teatrului rus și sovietic.

Numele' lui Stanislavski e cunos
cut în toată lumea, a devenit fami
liar nu numai oamenilor care se 
ocupă de teatru, ci chiar și maselor 
de spectatori. Această largă popu
laritate se datorește „sistemului" 
sau „metodei" pe care — după o în
delungată experiență și practică de 
scenă — le-a cristalizat în cîteva lu
crări teoretice de căpătîi.

întrebat el însuși asupra esenței 
„sistemului" său de teatru, 
lavski răspundea unor tineri 
„Este viața însăși !“ Răspunsul e 
simplu, lapidar, sintetic, dar include 
de fapt eforturile și căutările unor 
ani îndelungați. Căci ce înseamnă, 
pentru teatru, „viata însăși" ? Răs
punsul îl dă tot Stanislavski : „Tea
trul este arta de a oglindi viața".

Stanislavski cere actorului să tră
iască viata personajului, nu s-o 
joace sau s-o reprezinte. Un moment 
hotărîtor în formarea concepției 
sale este premiera piesei „Pescă
rușul" de Cehov, în 1898, pe scena 
Teatrului de Artă, pe care-1 condu
cea împreună cu Nemirovici-Dan- 
cenko. Textul lui Cehov, aparent 
lipsit de mișcare, de acțiune sce
nică, îi dezvăluie lui Stanislavski 
existența unei alte mișcări, mai pro
funde : cea lăuntrică, din adîncul

Stanis- 
actori:

bună parte din 
mufe în rubrica

penfru clfitorli re-

producfia poetică, 
datoria să fie exl-

Un tînăr ucenic în meșteșugul sculpturii privește gînditor lucrarea 
pe care o modelează. Este elevul Ion Stingă, din clasa X B a Școlii modit 
de artă plastică din București. (Foto : R. Costin)

sufletului omenesc. Pornind de la a- 
ccastă constatare, ilustrul pedagog 
elaborează o serie de teze asupra 
„stărilor afective" ale actorului, a- 
supră „voinței sale de a crea", a 
„procesului de căutare" și apoi „do 
trăire", de „întruchipare" a persona
jului și de „influențare a spectato
rului". Este stimulată starea de spi
rit creatoare . a interpretului. îi 
este atrasă atenția asupra „pers
pectivei rolului", în funcție de „ac
țiunea călăuzitoare" și de „supra
tema" rolului, adică înțelesul adînc. 
și general al ideilor și sentimentelor 
pe care actorul e chemat să le ex
prime. Stanislavski îl invită pe actor 
să descopere în fiecare „acțiune fi
zică" (mișcări, gesturi, mimică etc.) 
o „acțiune lăuntrică" dictată de tră
irea efectivă a rolului. Dar mai ales, 
Stanislavski pretinde o permanentă 
observare șl cercetare a vieții, a 
realității, în vederea unei oglindiri 
veridice a lor. Dar Stanislavski, pe 
baza unei adînci și fine analize a 
psihologiei actorului, îi arată aces
tuia și metoda să-și stăpînească pe 
deplin stările afective de pe scenă, 
cum să le domine și să le autocon- 
troleze. Pentru realizarea acestor- 
condiții, Stanislavski cheamă pe ac
tori la muncă, o muncă intensă, 
permanentă, rațională, care să ducă 
la o continuă autoperfecționare.

Ar fi greșit, însă, să vorbim des
pre concepfia Iui Stanislawski limi- 
tînd-o doar la principiile do psiho- 
tehnică a actorului. Acestea se cer 
integrate în viziunea largă, funda
mentală a lui Stanislavski asupra 
teatrului. Creatorul „sistemului" ține, 
înainte de toate, seama de funcția 
social-educativă a teatrului, un tea
tru popular menit să înrîurească po
zitiv conștiința spectatorului. De 
aceea, Stanislavski preconizează 
formarea unui „actor de tip nou, 
care și-a educat stăpînirea de sine, 
etica și disciplina necesare unui mi
litant social*.

Față de cei care socoteau textul 
dramatic, piesa, drept un simplu 
pretext neglijabil, Stanislavski are 
marele merit de a fi statornicit în- 
tîietatea literaturii dramatice : „Tea
trul începe cu piesa“, spune el, a- 
dăugînd că este locul „unde talen
tul scriitorului dramaturg a acționat 
în unire cu talentul actorilor“. Prie
tenia lui strînsă cu Cehov șl 
cu Gorki e o expresie concretă a a- 
cestui principiu.

Potrivnic hotărît al vedetismului și 
al intrigilor de culise, Stanislavski e 
la fel de hotărît în a susține princi
piul teatrului ca actă colectivă : „Toțj 
cei care muncesc în teatru sînt, fără 
excepție, participanți la crearea 
spectacolului*.

Cerînd artistului să se simtă me
reu legat de viață, Stanislavski îl în
deamnă în același timp și să iubeas
că pe cei care făuresc această via
ță, poporul. întreaga lui activitate 
teoretică șl practică e plină de un 
înalt simț patriotic : „Cît de plăcut 
este să lucrezi pentru poporul 
în strîns contact cu el“.

Marea Revoluție Socialistă din 
tombrie a exercitat o influentă 
tărîtoare asupra activității lui Sta
nislavski, care a dobîndit prin con
cepția marxist-leninistă despre lume 
și artă un suport solid pentru învă
țătura sa în domeniul teatrului.

După ce a rodit și a înflorit cu re
zultate excepționale pe scenele tea
trului sovietic, sistemul lui Stanislav
ski ă pătruns în toată lumea ; nenu
mărat! sînt regizorii și actorii de pe

toate meridianele globului car- ( 
simțit, direct sau indirect, influen 
înviorătoare a metodelor de lue 
stanislăvskiene.

Puternica tradiție realistă a te 
trulul nostru a constituit un teri 
fertil pentru însușirea a tot ce es 
înaintat în gîndireâ teatrală a d 
colului nostru. Noua scoală teatid 
rcmînească s-a dezvoltat viguros 
original, ăsimilind creator cucerit: 
realismului scenic contemporan, 
rîndul cărora ocupă un loc de fru 
te „sistemul" lui Stanislavski, 
drept că a existat și tendința un 
oameni de teatru de a dogmatica 
cest sistem, în credința greșită 
simpla lui aplicare mecanică poc 
duce la creație. Or, Stanislavski 
suși a fost cel dintîi ce s-a ridicat îl 
potriva folosirii rigide, nedialeetief 
recomandărilor sale: „Sistemul nu! 
brică inspirația. El îi pregăte? 
doar un teren prielnic". Se vădeș 
astfel caracierul creator, desch. 
fecund, al gîndirii de teatru a m 
relui actor și regizor. Pe făgașul 
cestei gîndiri, artiștii de teatru 
pot afirma din plin talentul, voir 
și puterea de creație.

în căutarea unor noi mijloace 
expresie scenică, se mai întîmplă 
cum s-a putut observa și în uns 
spectacole prezentate în cadrul î 
centului Concurs al tinerilor arti 
— ca unii tineri să ajungă la exc 
se, îndepărtîndu-șe de adevă: 
viefii. Este o foarte mare greșea 
Nu trebuie dată uitării învătăiu 
lui Stanislavski care, prin ceea 
are ea fundamental : autenlicitat 
trăirii, iuncția socială și patrioti 
a actorului, primatul textului, al cc 
ținutului de idei etc. — rămîne ni 
reu valabilă, ieriridu-he de âlur 
cări formaliste, rechemîndu-ne 
fiecare dată ca la un izvor de a 
vie, la principiile realismului.

Datoria noastră e să avem — ct 
a cerut-o chiar el — o atitudi 
creatoare fată de opera lui Stai 
slavski, să-i continuăm căutările 
investigațiile, pe baza observației 
experienței zilnice, îmbogățind 
dezvoltînd mereu realizările teati 
lui nostru realist-socialist.

Se împlinesc, la 17 ianuarie, 100 
ani de la nașterea lui Konstan 
Seigheevlci Stanislavski, și tot 
acest an se vor împlini 25 de ani 
la moartea lui. Timpul, departe 
a-1 ascunde sub colbul lui, confiri 
trăinicia concepțiilor stanislavskie 
despre arta dramatică. Și nici nu 
putea să fie altfel, deoarece ele s 
puternic ancorate în solul veșt 
roditor al adevărului vieții, al iub: 
de popor, al înaltei etici de ari 
militant.

HOREA POPESCl

tău,

Oc- 
ho-

in
Lucrări noi

Editura muzicale
© Din ultimele apariții în.Editr 

muzicală : Picturi de Grîgores 
(partitură de buzunar) de I. Hart 
lary Darcleé, Pagini alese din h 
zică vocală (voce și pian) ele Tibet 
Brediceanu, Suita pentru clarinet 
pian de Marțian Negrea, Cvartet 
coarde nr. 1 „Primăvara vieții“ 
Ovidiu Varga, Pianistul virtüoz 
C. L. Hanon, Tehnica viorii de 
Vlădescu.

O Volume de coruri : Din cînie 
le popoarelor, De ziua ta, Republ 
și Te iubim, tinerețe (cintece și < 
ruri pentru pionieri și școlari).

® Coruri pe foi volante : H< 
marilor cîmpii de Ioan D. Chiresi 
Republică, lumină vie de Sabin 
Drăgoi, Patrie iubitoare de Mire 
Neagu, Colectiva-n sărbătoare 
Vasile Timiș.

® în colecția „Clasicii muzicii 
niversale“ : Paganini de loan Iar 
gic, Schumann de Eugenia Ionesi 
Marile epoci creatoare — Beethovi 
de la Eroica la Appassionata 
Romain Rolland.

8 în colecția „Muzica pentru toț 
Romantismul în muzică de 
Brumaru și Sonata de Mircea 
lescu.

I
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AL. PHILIPPIDE

ProF. tng. EMIL BOTEZ 
decanul Facultății de tehnologie 

a construcției dfe mașiiii 
Institutul politehnic București

Acad. GRIGORE C. MOISILj

Intre lucrările recomandate re- 
pentru Premiul de Stat pe anul 
se numără și lucrarea elabo- 
de acad. Gr. C. Moisil, „Teo- 
mecanismelor automate" (un

cent 
1962 
rată 
ria 
volum, 1959) propusă do Academia 
R. P. Romine.

■ Această lucrare este rezultatul 
unei activități vaste depuse de au
tor în domeniul aplicațiilor mate
maticii privind o problemă nouă și 
extrem de importantă, aceea a 
mecanismelor automate. Ea este 
dezvoltată în peste 100 de lucrări 
apărute în publicațiile de specia
litate din tara noastră și din alte 
țări, precum și în trei opere de sin
teză : Teoria algebrică a mecanis
melor automate, Scheme cu co
mandă directă cu contacte și re
lee, și Functionarea în mai mult! 
timpi a schemelor cu relee ideale. 
Pentru tratarea numeroaselor pro
bleme, autorul a folosit un amplu 
aparat algebric — corpuri finite 
de imaginare ale lui Galois, alge- 
brele lui J. Lukasiewicz — și a sta
bilit ecuațiile caracteristice ale re
leelor.

Opera acad. Gr. C. Moisil con
stituie o contribuție originală și de 
valoare deosebită la dezvoltarea 
teoriei mecanismelor automate, 
tar lucrarea recomandată de Co
mitetul pentru Premiul de Stat re
prezintă una dintre cele mai noi și 
mai importante aplicații ale mate
maticii în tehnică.

Datorită activității științifice des
fășurate de savantul romîn există 
astăzi în țara noastră un colectiv 
numeros de matematicieni și ingi-

nerl care se preocupă de această 
problemă, colectiv cunoscut în 
multe părți ale lumii și în special 
în Uniunea Sovietică, aflată în 
fruntea țărilor în care problemele 
de automatizare au primit 
vâri deosebit de îndrăznețe.

Recunoașterea 
Gr. C. Moisil în 
matizării și în 
cierea ce se 
tații salé dé pionier în 
niul aplicațiilor matematice 
bine venită. Ea va fi primită cu sa
tisfacție de oamenii de știință 
din țară și de peste hotare care 
cunosc meritele sale științifice. A- 
cordarea acestei înalte distincții 
va fi considerată ca o răsplată a 
unei activități asidue, valoroase șt 
de alț; oameni ai muncii din țara 
noastră care, nu mă îndoiesc, dau 
o justificată prețuire publicațiilor 
șl realizărilor sale în domeniul au
tomatizării și în alte domenii de ex
plicare a matematicilor — în in
dustrie, economie, în lingvistică 
etc.

Alături ( 
știință din 
matematică 
mîne, unde 
desfășoară 
vitatea sa 
cu căldură 
decerna Premiul de Stat pe anul 
1962.

meritelor 
domeniul 
general 

acordă

rezol-

acad, 
auto- 
apre- 

activi- 
dome- 

este

de ceilalți oameni de 
cadrul Institutului de 
al Academiei R. P. Ro- 
acad. Gr. C. Moisil își 
o mare parte din acti- 
știintifică, mă asociez 
propunerii de a 1 se

Acad. G. VRÄNCEANU 
director adjunct 

al Institutului de matematică 
al Academiei R. P. Romîne

IOSIF LISOVSCHI, ing. ȘTEFAN DIRVOREANU, 
ing. GHEORGHE DUMITRU, ajustor ILIE CREJU și ing 
CRISTIAN TEODORESCU :

După cum se știe, creșterea și per
fectionarea prpduc(iei în industria 
construcțiilor de mașini, ridicarea con
tinuă a performantelor mașinilor, uti
lajelor și instalațiilor constituie con- 
difii fundamentale penfru înzestrarea 
în măsură sporită a întregii econo
mii nationale cu tehnica modernă. 
Aceasta este cu atît mai important 
astăzi, cînd mecanizarea și automati
zarea producției joacă 
mare în progresul 
realizările tehnice de 
(inute de muncitorii, 
inginerii din această 
trială se înscriu dispozitivele și ma
șinile speciale concepute și executate 
de maistrul I. Lisovschi, inginerii Șt. 
Dîrvoreanu și Gh. Dumitru, ajusforul 
I. Crefu ș> ing. C. Teodorescu de la 
Uzinele „1 Mai" din Ploiești,

în rîndurile specialiștilor este cu
noscut că danturarea roților conice 
de diametru mare constituie o pro
blemă dificilă din punct de vedere 
tehnic. După o serie de studii și expe
rimentări însă, acest colectiv a cons
truit dispozitive de danturat rofi co
nice cu dinfi drepfi și înclinafi, pre
cum și o mașină specială pentru pre
lucrarea cuplajelor de la instalațiile 
de foraj în condiții 
sebit de 
colaborăm 
bogată experiență șl ingineri spe
cializați, între oameni înzestrafi cu un 
dezvoltat sim) al noului, avea să-și

un rol fot mai 
tehnic. Intre 
valoare ob- 
tehnicienii șl 
ramură indus-

tehnice deo- 
bune. Rodnicia sfrînsei 
între practicieni cu o

găsească apoi expresia în construcția 
unei mașini speciale pentru prelucra
rea bielelor folosite la pompele tri
plex. înainte, aceste piese se prelu
crau pe mașini-unelte grele. Colecti
vul condus de maistrul I. Lisovschi a 
realizat mașina prin modificarea unui 
strung existent căruia i-a adaptat un 
dispozitiv special pe căruciorul port- 
cuf it, fără a fi nevoie de in vesti) ii prea 
mari, inaenioasă este și construcția 
agregatelor cu două și trei axe pen
tru prelucrarea simultană a corpului 
de pompe triplex, realizată tot de a- 
cest colectiv.

Prin folosirea noilor dispozitive și 
mașini se asigură realizarea unei 
înalte precizii la executorea unor pie
se importante penfru utilaje petro
liere, precum și obținerea de însem
nate economii de ore-normă la unele 
mașini-unelte specializate.

Deosebit de meritoriu consider fap
tul că toate aceste dispozitive și ma
șini complexe și de înaltă producti
vitate au fost realizate șl aplicate în 
practică. Aceasta îmi întărește con
vingerea că valoroasele lucrări teh
nice la care m-am referit mai sus 
merită pe deplin a fi distinse cu 
Premiul de Stat.

LIVIU CIULEI regizor și interpret al filmului

Dunării“
Cînd, la sfîrșitul anului 1957, a 

apărut pe ecrane „Erupția“, filnîtil 
de debut ca regizor cinematografic 
al lui Liviu Ciulei, am avut un sen
timent de surpriză dublat de o rea
lă emoție. Am simțit că mă aflu în 
fața unei manifestări creatoare ce 
depășea „standardul" estetic al 
obișnuitelor debuturi în care stîn- 
găcia și ingenuitatea îndiiioșează 
pe spectaiorul conventional-in
dulgent. în acest film — ale cărui 
limite, (inînd îndeosebi de scena
riu, au fost analizate în cronicile 
consacrate „Erupției" — Ciulei a 
dovedit că are uneltele unui artist 
al ecranului. Primul pas făcut de 
el pe drumul deloc ușor al crea
ției cinematografice a constituit, e- 
vident, mai mul* decît o simplă 
promisiune.

Apoi, în 1960, a avut loc premie
ra filmului „Valurile Dunării“, ope
ră așteptată cu o îndreptățită cu
riozitate și interes de toți cei care 
cunoșteau personalitatea poliva- 
lent-artistică a lui Ciulei șl de în
tregul public spectator, cîștigat de 
filmul anterior. Nu-i nevoie să mai 
spun nimic despre succesul și ră
sunetul acestui film, care — prin 
tema și prin calitățile sale artistice 
— marchează un moment impor
tant în dezvoltarea cinematografiei 
romîneștl.

Cu o structură narativă bazată 
pe cîteva momente dramatice și pe 
o infinitate de fapte mărunte șl 
gesturi semnificative și revelatoa
re, folosind cu măiestrie și cu 
simț poetic resursele expresive ale 
cinematografului, filmul ne înfăți
șează transformarea decisivă a u-

i»

nui om (ă cîrmacluhii șlepului 
admirabil interpretat tot de către 
Ciulei), pe drumul înțelegerii, în 
contact nemijlocit cu realitatea is
torică și cu telurile de luptă ale 
partidului, în împrejurările hotărî- 
toare ale insurecției armate.

Mi-am mal spus părerea despre 
„Valurile Dunării“, îndată după 
premieră. Este o operă străbătută 
de suilu patriotic, în fața căreia 
spectatorul arë sentimentul pleni
tudinii și adevărului vieții, bucuria 
de a participa la viata unor per
sonaje vii, neconventionale, dese
nate, într-o suită de acțiuni baza
te pe motive adînc umane. Dezvol
tarea pe care o capătă fiecare 
temă, fiecare idee politică, fiecare 
problemă psihologică e foarte pro
prie regizorului, fiind făcută cu 
mijloace care aparfin de acum per
sonalității lui artistice, de regizor 
de film, animat de spirit dé partid.

Aceste convingeri mi-au ușurat 
pledoaria pentru film la Festivalul 
internațional al filmului de la Kar
lovy Vary, din 1961, unde am fost 
membru al juriului internațional 
care a dat „Valurilor Dunării“ unul 
dintre principalele premii ale festi
valului. Această distincție a fost, 
de altfel, confirmată de cariera in
ternațională a filmului.

De aceea, propunerea de a se a- 
corda lui Liviu Ciulei — regizoi și 
interpret al filmului „Valurile Du
nării“ — înalta recunoaștere na
țională a Premiului de Stat, o soco
tesc pe deplin justificată și foarte 
serios cîntărită.

VICTOR ILIU

Inginerul Chirii Popescu, cerce' 
tor principal în laboratorul de îna 
tensiune din cadrul Institutului 
cercetări electrotehnice, urmări 
desfășurarea unor fenomene elecl 
ce la oscilograful catodic.

(Foto : Agerpri
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BERLIN 16 (Agerpres). — TASS: 
Luînd cuvîntul la 16 ianuarie în sala 
Werner Seelenbinder in fata delega- 
ților și oaspeților la Congresul 
P.S.U.G., N. S. Hrușciov a subliniat 
marea însemnătate a congreselor 
partidelor frățești din țările socialis
te pentru generalizarea experienței 
în construirea noii societăți. „în zi
lele noastre, a spus vorbitorul, nu 
se poate duce cu succes lupta pentru 
socialism bazîndu-ne numai pe pro
pria experiență națională“. Interna
ționalismul comuniștilor se mani
festă și prin aceea că ei acordă o 
mare însemnătate studierii și folo
sirii experienței colective a construc
ției socialiste.

Amintind despre recentele congre, 
se ale partidelor frățești din Bulga. 
ria. Ungaria și Cehoslovacia, despre 
Congresul P. C. Italian, N. S. Hrus- 
ciov a spus : ..Congresele au consti
tuit o démonstratif convingătoare a 
creșterii continue a forțelor de luptă 
ale mișcării comuniste și muncito
rești internationale. Ele au de. 
monstrat fidelitatea de nezdruncinat 
a comuniștilor față de principiile 
marxism-leninismului. hotărîrea lor 
fermă de a întări marele lagăr so
cialist, unitatea rîndurilor lor în 
lupta pentru pace, democrație si 
socialism”.

Vorbind despre succesele Uniunii 
Sovietice în construirea comunismu. 
lui, șeful delegației sovietice a de
clarat : Noi, nu numai că sporim 
rapid volumul producției industriale, 
dar si cucerim noi culmi ale progre
sului tehnico-științific. Navele cos
mice constituie dovada cea mai bună 
a înfloririi industriei, științei și teh 
nicii în tara noastră.

Sporul producției industriale în 
primii patru ani ai septenalului (1959 
—1962) a fost de 45 la sută și nu 
de 39 la sută cît Drevedea planul. 
Si agricultura își accelerează ritmul 
de dezvoltare. „Sîntem convinși că 
măsurile adoptate de partid vor face, 
fără îndoială, ca în anii apropiați să 
asigurăm pe deplin toate nevoile 
noastre în ce privește produsele a- 
gricole". în anul 1962 Uniunea Sovie
tică a dat mai multe produse indus
triale decît în toți anii cincinalelor 
antebelice. Cu alte cuvinte, în pre
zent un an de dezvoltare industrială 
este egal cu aproximativ 13 ani an
tebelici.

”Ne face plăcere să constatăm că 
și în Republica Democrată Germană 
treburile merg bine“. „Pe noi, co
muniștii, ne bucură să constatăm că 
ideile socialismului științific, elabo
rate pentru prima dată de marii fii 
ai poporului german, Karl Marx și 
Friedrich Engels, devin astăzi o reali
tate și pe pămîntul german".

Vorbitorul a subliniat că fău
rirea societății socialiste în R.D.G. are 
o uriașă importanță internațională. 
„Faptul că în prezent în republica 
dv. muncitorii și țăranii, intelectualii 
ieșiți din rîndurile poporului, cons
truiesc o viață nouă în familia fră
țească a popoarelor socialiste, în co
laborare cu ele, dovedește că parti
dul dv. marxist-leninist a obținut 
succese importante în educarea so
cialistă a poporului german”.

R. D. Germană se întărește și În
florește, succesele ei economice cons
tituie un rezultat al politicii ,iuste a 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia. Cooperativizarea gospodăriilor 
țărănești este una din cele mai 
grele sarcini ale construcției socia
liste. „Tovarășii germani s-au achitat 
cu succes și de această sarcină“.

Șeful delegației sovietice a subli
niat că asigurarea coexistenței paș
nice a celor două state germane, țl- 
nîndu-se seama de situația care s-a 
statornicit de fapt, constituie o sar
cină de însemnătate mondială.

De cînd a fost pusă problema în
cheierii tratatului de pace cu cele 
două state germane și normalizării 
pe această bază a situației din Ber
linul occidental „au avut loc schim
bări importante“. „Pozițiile Republi
cii Democrate Germane s-au întărit". 
Primul secretar al C.C. al P.C.U.S. 
a apreciat data de 13 august 1961, 
cînd frontiera cu Berlinul occiden
tal a fost pusă sub control, ca o dată 
Istorică în dezvoltarea Republicii 
Democrate Germane. „Aceasta a 
constituit o acțiune dintre cele mai 
importante în consolidarea suvera
nității Republicii Democrate Ger
mane. Ea a devenit într-ade- 
văr stăpîna și straja adevărată 
a frontierelor ei și a căpătat posi
bilitatea de a-și apăra cu nădejde 
cuceririle socialiste și munca pașni
că a cetățenilor ei împotriva aten
tatelor din afară“.

„Aceasta este o mare cucerire co
mună a tuturor țărilor socialismului 
— participante la Tratatul de la Var
șovia".

Din punctul de vedere al intere
selor celor mai nemijlocite ale țări
lor socialiste, problema încheierii 
tratatului de pace german nu se pre
zintă acum așa cum se prezenta îna
intea adoptării măsurilor de apărare 
la frontiera Republicii Democrate 
Germane cu Berlinul occidental. To
tuși, interesul acestor țări față de 
încheierea tratatului de pace nu a 
slăbit. Această problemă este și a- 
cum de cea mai mare actualitate.

Lucrările din 16 ianuarie ale Congresului P.S.U.G.
BERLIN 16 — de la trimisul spe

cial Agerpres, St. Deju :
La 16 ianuarie, cea de-a doua zi 

a Congresului Partidului Socialist 
Unit din Germania, au continuat dis
cuțiile pe marginea raportului Comi
tetului Central al P.S.U.G. și a expu
nerii tovarășului Walter Ulbricht 
„Programul socialismului și sarcina 
istorică a P.S.U.G.“.

Primul a luat cuvîntul N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., conducătorul delegației so
vietice. După încheierea cuvîntării, 
N. S. Hrușciov a transmis Congresu

Subliniind că „tratatul de pace 
german nu va aduce avantaje unora 
și dezavantaje altora“, vorbitorul 
a declarat: „Uniunea Sovietică pro
pune semnarea unui asemenea tra
tat care să încheie capitolul celui 
de-al doilea război mondial, să con
sfințească schimbările intervenite 
după zdrobirea Germaniei hitleriste“.

El a arătat că într-o reglementare 
care ar pune capăt pretențiilor re
vanșarzilor și ar deveni baza juridi
că a păcii din perioada postbelică în 
Europa sînt interesate în egală mă
sură atît U.R.S.S., R. D. Germ-nă și 
celelalte țări socialiste, precum și 
statele neutre, cît și țările lagărului 
imperialist care au luptat împotriva 
Germaniei fasciste, „în cazul cînd ele 
se situează pe poziția coexistenței 
pașnice și nu doresc dezlănțuirea u- 
nui nou război mondial“.

Șeful delegației sovietice a consta
tat că unii politicieni occidentali, 
care încearcă să demonstreze că s-ar 
fi „exagerat mult“ pericolul la adre
sa păcii provenit din partea revan
șarzilor și militariștilor germani, au 
„vedere proastă și memorie prea 
scurtă“ Generalii Bundeswehru.lui 
elaborează în cadrul exercițiilor mili
tare planuri de acțiuni ofensive îm
potriva Uniunii Sovietice, R. D. Ger
mane, Poloniei. Cehoslovaciei. „Ei au 
însemnat chiar pe hărțile lor orașele 
și alte obiective asupra cărora inten
ționează, pasămite, să declanșeze lo
vituri nucleare. Le lipsește arma
mentul atomic. De aceea, luptă pen
tru a-1 obține. Smintiții ! Ei încă nu 
vor să înțeleagă că dacă va fi dez
lănțuit un război, Germania occiden
tală ar arde ca o torță chiar în pri
mul ceas al războiului”.

Chiar în Germania occidentală 
cresc forțe care nu vor să se împace 
cu politica nefastă de pregătire a 
unui nou război și care participă tot 
mai activ la lupta împotriva acestei 
politici. „Vrem să credem că clasa 
muncitoare care deține un loc uriaș 
în cadrul populației din R.F.G., va 
găsi suficiente forte și coeziune pen
tru a d'à o ripostă progeniturilor lui 
Hitler și pentru a nu admite repeta
rea politicii lui demente. Salutăm 
lupta eroică a comuniștilor din Ger
mania occidentală, toate forțele pro
gresiste care apără cu abnegație a- 
devăratele interese ale poporului 
german, cauza dreaptă a păcii și 
progresului social".

„Atîta timp cît nu va fi încheiat 
tratatul de pace german, a declarat 
vorbitorul, va fi, după cît se pare, 
greu să se conteze pe un progres 
serios în realizarea unui acord asu
pra dezarmării”. Dezarmarea este 
posibilă doar în cazul purificării at
mosferei internaționale. întăririi în
crederii între state, creării unor ast
fel de condiții care să nu stimuleze 
mereu noi și noi alocări pentru înar
mare și pentru sporirea armatelor. 
Or, tocmai faptul că problema ger
mană nu este rezolvată stimulează 
creșterea forțelor armate și sporirea 
cheltuielilor militare.

„Țările socialiste nu au nevoie de 
Berlinul occidental. Ele se pot lipsi 
de el foarte bine. Nici puterile occi
dentale nu au nevoie de el. Berlinul 
occidental ar putea să devină o 
punte a păcii, un exemplu de coexis
tență pașnică a statelor cu orînduiri 
sociale diferite”.

Cei care nu acceptă propunerile 
noastre de a acorda garanții Berlinu
lui occidental, n-o fac pentru că le-ar 
considera insuficiente ci pentru că 
nu vor să slăbească nodul de încor
dare în care s-a transformat Berlinul 
occidental, încearcă să prelungească 
zilele existenței în acest oraș a ba
zei militare à N.A.T.O. — centru de 
provocări internaționale periculoase 
și de agravare a situației în Europa 
și în întreaga lume.

Șeful delegației sovietice și-a ex
primat convingerea că aceste pro
bleme vor fi rezolvate într-un viitor 
apropiat. Dar modul în care vor fi 
rezolvate nu depinde numai de o 
singură parte. Ambele părți trebuie 
să dea dovadă de înțelepciune și de 
hotărîrea de a ține seama de intere
sele vitale reciproce.

„Astăzi chiar și mulți dintre ad
versarii noștri sînt nevoiți să recu
noască faptul că an de an. pas cu 
pas, raportul de forțe pe arena mon
dială se schimbă tot mai mult în fa
voarea țărilor socialiste și în detri
mentul lagărului Imperialist".

Politica „înlăturării comunismu
lui“, „eliberării țărilor din Europa 
răsăriteană", politica echilibristicii 
„în pragul războiului“ a suferit un 
eșec total. Imperialiștii nu numai că 
nu au reușit „să înlăture“ comunis
mul, să-i slăbească puterea, ci, dim
potrivă, ei înșiși și-au pierdut tot 
mai mult pozițiile în lume. în peri
oada postbelică zeci de țări s-au 
smuls de sub jugul imperialismului 
și colonialismului și au pășit pe ca
lea unei dezvoltări de sine stătă
toare.

Slăbirea continuă a imperialismu
lui este ilustrată si de faptul că 
cercurile guvernante din țările im
perialiste recurg tot mai des la per
secuții și la acțiuni teroriste îm
potriva forțelor progresiste, demo
cratice din țările lor. S.U.A. încalcă 
tot mai grosolan constituția lor si 

lui în dar o sculptură înfățișîndu-1 
pe Vladimir Illci Lenin.

în ședința de dimineață au mai 
luat cuvîntul Alfred Neumann, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., precum șl delegați din di
ferite întreprinderi.

în ședința de după amiază au luat 
cuvîntul tovarășii Friedrich Ebert, 
Bruno Leuschner și Willy Stoph, 
membri ai Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., alți delegați la Congres, 
precum și Max Reimann, prim-secre
tar al P. C. din Germania. 

drepturile și libertățile democratice 
elementare ale oamenilor muncii.

în ultimul timp, datorită schimbă
rii raportului de forțe de pe arena 
internațională, lupta dintre cele două 
sisteme mondiale a intrat într-o fază 
nouă. „Imperialiștii au pierdut ire
vocabil monopolul în domeniul ar
mei nucleare și au pierdut de mult 
superioritatea în ceea ce privește 
mijloacele de transportare la țintă a 
acestei arme. Principala putere a lu
mii imperialiste — S.U.A. — și-a 
pierdut superioritatea legată de si
tuația geografică și a devenit vulne
rabilă pentru o contralovitură”.

Noul raport de forțe de pe arena 
mondială, a spus vorbitorul, favori
zează unirea luptătorilor pentru 
pace, dezvoltarea mișcării mon
diale muncitorești și de eliberare na
țională. trezește la realitate și unele 
cercuri ale claselor guvernante din 
țările imperialiste. „Cei mai lucizi re
prezentanți ai statelor occidentale, 
care apreciază în mod realist rapor
tul de forțe, sînt nevoiți să recunoas
că tot mai des că problemele litigioa
se cu țările socialismului nu trebuie 
reglementate prin război, ci prin 
tratative. Acestea sînt, incontestabil, 
tendințe noi".

Totodată, conducătorul delegației 
P.C.U.S. a avertizat că nu trebuie 
să se uite nici o clipă că acționează 
din plin forțele reacțiunii și războ
iului care agravează situația inter
națională, pun la cale planuri nebu
nești de declanșare a unui război 
mondial termonuclear. De aceea este 
necesară coeziunea tot mai strînsă a 
țărilor socialiste, a partidelor comu
niste, a clasei muncitoare internațio
nale, a tinerelor state care s-au eli
berat, a tuturor forțelor iubitoare de 
pace — în lupta pentru preîntîmpi- 
narea unui război termonuclear, 
pentru întărirea păcii.

Sistemul socialist mondial a fost și 
este pentru întărirea coexistenței 
pașnice, pentru întrecerea economi
că pașnică, pentru reglementarea 
prin tratative a problemelor litigioa
se. „Cine merge cu încredere pe ca
lea dezvoltării și progresului, cine 
privește viitorul cu optimism, nu 
are nevoie de război, îl interesează 
în mod vital pacea”.

„Nu avem motive să fim pesi
miști“ — a spus N. S. Hrușciov, E- 
conomia țărilor socialismului crește 
și se întărește, întrecînd cu mult, în 
ceea ce privește ritmul său, lumea 
capitalului. în anul 1962, volumul 
producției industriale a țărilor so
cialiste a crescut cu aproximativ 70 
la sută în comparație cu 1957. în ță
rile capitaliste creșterea din această 
perioadă a fost de numai 25 la sută, 
în prezent producția industriei țări
lor socialiste a ajuns la aproximativ 
64 la sută din producția industrială 
a țărilor capitaliste dezvoltate din 
punct de vedere economic.

Noul raport de forțe între socia
lism și capitalism pe arena mondia
lă are o influență binefăcătoare și 
asupra situației acelor state care_și-au 
cucerit recent independența națio
nală. Statele Unite ale Americii sînt 
tot mai des nevoite să recunoască 
atît posibilitatea, cît și legalitatea 
politicii neutre a unor țări din Asia 
și Africa. în elaborarea politicii lor, 
imperialiștii sînt nevoiți să țină sea
ma de forța crescîndă a țărilor so
cialiste, de puterea Jor economică și 
militară, de dezvoltarea mișcării de 
eliberare națională, de intensifica
rea luptei maselor de oameni ai 
muncii din țările capitalului împo
triva monopolurilor. Toate acestea 
slăbesc pozițiile imperialismului pe 
arena internațională.

Dar pe imperialiști nu-i părăseș
te gîndul de a atrage în mrejele po
liticii lor agresive cutare sau cutare 
stat neutru, de a-1 include în blocu
rile lor militare. în legătură cu a- 
ceasta șeful delegației P.C.U.S. a spus 
că oameni de stat din unele țări, 
care își spun țări neangajate și se si
tuează pe pozițiile promovării unei 
politici de neutralitate, apreciază în 
mod nejust esența și caracterul 
blocurilor militare care s-au format 
— și pun între ele semnul egalității.

Nu trebuie să se confunde grupă
rile militaro-politice ale imperialiș
tilor cu organizația Tratatului de la 
Varșovia. Viața a dovedit că grupă
rile militare create de țările impe
rialiste își au tăișul îndreptat împo
triva statelor socialiste, împotriva 
mișcării de eliberare națională, îm
potriva intereselor oamenilor muncii 
din țările capitaliste, a intereselor 
popoarelor din întreaga lume. Aceste 
alianțe au luat naștere pe o bază 
imperialistă și, în virtutea naturii 
însăși a imperialismului, au un ca
racter agresiv. Organizația militară 
a țărilor socialiste nu a fost creată 
pentru atacarea altor țări și nici 
pentru agresiune, ci pentru preîn- 
tîmpinarea primejdiei de război. 
„Din partea noastră, aceasta a fost o 
măsură impusă“.

Referindu-se la cel de-al doilea as
pect al acestei probleme, vorbitorul 
a arătat că unii oameni de stat din 
țările care s-au eliberat de sub jugul 
colonial manifestă în mod conștient 
sau inconștient o înțelegere greșită a 
locului pe unde trece linia de demar
cație în lumea contemporană. Ei îm
part lumea în două blocuri militare.

Dar în epoca noastră linia de de
marcație a lumii nu se află numai 
între grupările militare. în lume 
există două sisteme sociale opuse — 
socialist și capitalist. Iar între blocuri 
militare și sisteme nu poate fi pus 
semnul egalității.

Pentru a avea o imagine exactă a 
lumii contemporane este necesar ca 
linia de demarcație să fie apreciată 
după principiul politic, economic și 
social. Prin urmare, nu este vorba d» 
blocurile militare, ci de cele două 
sisteme sociale diferite.

„Influența crescîndă a forțelor pă
cii și socialismului, eficiența politi
cii noastre externe iubitoare de pace 
s-au manifestat cu o deosebită forță 
în perioada crizei din regiunea Mă
rii Caraibilor“, a spus vorbitorul.

Există oameni care afirmă că în 
conflictul din Marea Caraibilor Cuba 
și Uniunea Sovietică au suferit o în- 
frîngere. „Acești oameni au o logică 
stranie ; cum se poate afirma că 
noi am suferit o înfrîngere, cînd 
Cuba revoluționară există șl se în

tărește ? Cine a bătut în retragere, 
într.adevăr, cine a cîștigat în acest 
conflict ?”

„Noi am înțeles că dacă nu vor fi 
luate unele măsuri excepționale, care 
să poată opri imperialismul ameri
can, S.U.A. vor săvîrși o agresiune 
împotriva poporului cuban. Guver. 
nul sovietic și guvernul Cubei s-au 
gîndit bine ce se poate face, au stu. 
diat diferite variante. Noi am vrut 
ca imperialismul american să simtă 
că dacă se va hotărî să comită <■> 
agresiune împotriva Cubei va trebui 
să țină seama de posibilitatea unei 
contralovit.uri termonucleare”.

„Această măsură, pe care am fost 
nevoiți s-o adoptăm, a produs, în- 
tr-adevăr, un șoc imperialiștilor. Dar 
numai astfel de măsuri puteau de
termina pe oamenii de stat din 
S.U.A. să aprecieze mai lucid reali
tatea existentă”

„în mesajul său către guvernul 
sovietic, președintele S.U.A. s-a an
gajat în fața întregii lumi că S.U.A. 
nu vor invada Cuba si vor împie
dica ne aliații lor să facă acest lu
cru. Prin aceasta guvernul S.U.A. a 
fost nevoit, de fapt, să renunțe la o 
intervenție armată împotriva Repu
blicii Cuba”

„Acesta a constituit un eșec al 
politicii cercurilor celor mai agresi
ve ale imperialismului și o victorie 
a politicii de coexistență pașnică, a 
politicii de luptă împotriva imperia
lismului. un triumf al politicii în
dreptate spre preîntîmpinarea ex
portului de contrarevoluție”.

„Ni se spune : dacă v-ați evacuat 
rachetele din Cuba înseamnă că ați 
dat înapoi. Astfel însă pot raționa 
numai oamenii care nu înțeleg în
treaga complexitate a luptei politice 
din zilele noastre politică ce impli
că suplețe, capacitate de manevrare. 
Da, aceasta a constituit o concesie 
din partea noastră în schimbul unei 
concesii a celeilalte părți, aceasta a 
fost o concesie reciprocă. Imperia
liștii au fost nevoiți să facă o con
cesie și să renunțe la invadarea Cu
bei. Noi, însă, ne-am instalat rache
tele pentru a apăra Cuba împotriva 
invaziei imperialiste. Așadar, rache
tele noastre și.au îndeplinit rolul”.

„S.U.A. nu au renunțat la inten
ția de a lichida cuceririle revoluțio
nare din Cuba. Esența problemei 
însă constă în aceea că noi împreună 
cu Cuba am constrîns Statele Unite 
ale Americii să declare că renunță 
la o invazie armată în Cuba”.

S.ar putea afirma că imperialiștii 
americani, sub influența celor mai 
înrăite cercuri, nu își vor îndeplini 
promisiunile și vor îndrepta din nou 
armele împotriva Cubei. Dar și for
țele care au apărat Cuba continuă 
să existe și devin pe zi ce trece tot 
mai puternice. Problema nu este 
dacă rachetele se vor afla în Cuba 
sau în altă parte. Oricum, ele pot 
fi folosite cu același succes împo 
triva oricărei agresiuni.

„Lupta pentru consolidarea țărilor 
car.e au. pornit. pe.calea„,ș.Qcialismii- 
lui este un proces îndelungat”. Acest 
proces va continua pînă la lichid» 
rea sistemului capitalist.

Subliniind că plasînd rachete în 
Cuba, U.R.S.S. a urmărit să nu ad
mită o invazie a imperialiștilor im. 
potriva Cubei, să nu admită declan
șarea unui nou război mondial, 
vorbitorul a declarat : „Dacă a- 
preciem evenimentele de pe aceste 
poziții noi am cîștigat. Este un cîș- 
tig al forțelor păcii, al forțelor so
cialismului, al forțelor care constru
iesc comunismul".

în continuare vorbitorul a relevat 
că unii oameni care se consideră 
marxiști afirmă că lupta împotriva 
imperialismului nu constă în spo
rirea în primul rînd a puterii eco. 
nomice a țărilor socialiste. Ei au 
născocit un mijloc nou și probabil 
cel mai ieftin pentru ducerea unei 
astfel de lupte, procedeu care constă 
numai în invective. „Or, fiecare 
marxist cu cunoștințe elementare 
știe în mod limpede că oricît ai 
zgudui văzduhul prin blesteme și 
invective, imperialismul nu va slăbi 
din această cauză”.

Desigur este necesar să fie 
demascate uneltirile imperialiștilor. 
Acest lucru mobilizează masele la 
lupta împotriva exploatatorilor, le 
ajută să-și dea seama de esența fe
roce a imperialismului. Trebuie să 
ne amintim însă că imperialiștii țin 
seama numai de forța reală.

„De aceea, datoria comuniștilor 
care se află la cîrma statului este de 
a face totul pentru ca forțele noa
stre să se întărească. Or, aceasta în
seamnă a dezvolta pe toate căile e- 
conomia și, pe baza puterii econo
mice mereu crescînde a socialismu
lui, a ridica bunăstarea popoarelor. 
Acesta va fi cel mai bun exemplu 
pentru toți oamenii muncii, pentru 
toate popoarele care luptă pentru 
libertatea lor. O dată cu creșterea 
puterii economice se întărește și ca
pacitatea de apărare a statelor so
cialiste“.

Referindu-se la 
importante și actuale ale mișcării 
comuniste mondiale, N. S. Hrușciov 
s-a ocupat în primul rînd de inter
dependența existentă între lupta 
pentru pace, pentru coexistentă paș
nică și lupta revoluționară a clasei 
muncitoare, a tuturor oamenilor 
muncii pentru victoria socialismului 
pe pămînt.

în zilele noastre lupta pentru pace 
a devenit o condiție de cea mai mare 
importanță a luptei pentru socia
lism. Nici o problemă a mișcării re
voluționare a clasei muncitoare, a 
mișcării de eliberare națională nu 
poate fi abordată astăzi fără a o 
pune în legătură cu lupta pentru 
pace, pentru preîntîmpinarea unui 
război mondial termonuclear. „Toc
mai în aceasta constă lecția impor
tantă pentru tactica mișcării comu
niste mondiale, lecție ce decurge din 
recentele evenimente care au avut 
loc în regiunea Mării Caraibilor“.

Epoca noastră se caracterizează 
prin faptul că lupta pentru pace a 

devenit mai mult ca oricînd o sar
cină istorică de cea mai mare im
portanță nu numai a clasei munci
toare, ci și a tuturor celorlalte pături 
ale populației. Acesta este nodul în 
care se împletesc interesele întregii 
omeniri.

Vorbitorul a criticat concepțiile 
acelora care, autodenumindu-se mar- 
xist-leniniști, afirmă că apărarea 
păcii și lupta împotriva pericolului 
de război ar contrazice spiritul mar
xism-leninismului și ar împiedica 
dezvoltarea mișcării revoluționare. 
Asemenea afirmații, a spus el, pot fi 
făcute numai de cei care nu înțeleg 
esența învățăturii marxiste despre 
lupta revoluționară. Clasa munci
toare luptă pentru victoria asupra 
capitalismului nu pe calea dezlăn
țuirii unor războaie între state, ci 
prin lupta de clasă împotriva ex
ploatatorilor.

Teoreticienii nou apăruți încearcă 
să creeze o „teorie” potrivit căreia 
calea spre victoria socialismului ar 
trèce prin război între state, prin 
distrugeri, prin sîngele și moartea a 
milioane de oameni. Dacă comuniș
tii s-ar fi condus după această .teo
rie“. ea nu ar fi atras, ci ar fi în
depărtat de ei masele populare. A- 
ceastă „teorie“ este deosebit de res
pingătoare în secolul nostru racheto- 
nuclear.

Problemele războiului și păcii nu 
pot fi rezolvate fără a se ține seama 
de situația reală. Trebuie să ai cu
rajul să privești cu luciditate ade
vărata stare de lucruri și să cîntă- 
reȘti cu precizie științifică la ce ar 
duce războiul modern, dacă nu ar 
putea fi preîntâmpinat.

Este neîndoielnic că în urma unui 
război mondial termonuclear, dacă 
el ar fi dezlănțuit de maniacii impe
rialiști, sistemul capitalismului care 
generează războiul și-ar găsi inevita
bil pieirea. Dar oare țările socialiste, 
cauza luptei pentru socialism în în
treaga lume ar avea de cîștigat de 
pe urma unei catastrofe termonu
cleare mondiale? Numai oameni care 
ignorează în mod conștient faptele 
pot gîndi astfel. In ceea ce îi pri
vește pe marxiști-leniniști. ei nu pot 
concepe crearea civilizației comu
niste pe ruinele centrelor moncîiale 
ale culturii, pe un pămînt pustiit și 
contaminat de reziduurile termonu
cleare.

N. S. Hrușciov a comunicat că 
oamenii sovietici de știință au ela
borat o bombă de 100 megatone. El 
a spus : „însă potrivit calculelor 
făcute de militarii noștri o bombă 
de 100 megatone nu poate fi arun
cată în Europa", explicînd că ex
plozia unei astfel de bombe ar lovi 
atît R.D.G. cît și alte cîteva țări. 
„De aceea, după cum se vede, acea
stă armă poate fi folosită numai 
dincolo de limitele Europei occiden
tale“, a spus vorbitorul. El a expli
cat că spune aceasta pentru a se 
avea o imagine mai reală despre 
mijloacele groaznice de distrugere 
existente în prezent. Uniunea Sovie
tică, care dispune de arma racheto- 
nuc’eară, cunoaște bine posibilitățile 
acestei arme. Noi am creat-o în in
teresul apărării patriei noastre și a 
celorlalte țări ale socialismului. De 
aceea abordăm cu simț de răspun
dere problemele războiului și păcii. 
Nu vrem război, dar nici nu ne te
mem de el. Dacă ni se va impune 
războiul vom ști să dăm agresorului 
cea mai zdrobitoare ripostă.

în această ordine de idei, N. S. 
Hrușciov a arătat că conducătorii al
banezi pălăvrăgesc mult despre un 
război raCheto-nuclear, dar aceasta 
nu deranjează pe nimeni. Toți știu, 
a spus el, că în afară de palavre ei 
nu sînt în stare de nimic, că nu dis
pun de nici un fel de posibilități 
reale. După cum vedeți, în aceste 
probleme noi avem o situație dife
rită și o răspundere diferită.

Am considerat și considerăm că 
singurul principiu just este princi
piul coexistenței pașnice a statelor 
cu orînduiri sociale diferite, pro
clamat de Lenin. în condițiile ac
tuale politica coexistenței pașnice a 
căpătat o importanță deosebită. Țe
lul ei final este de a asigura cele 
mai favorabile condiții pentru vic
toria socialismului asupra capitalis
mului în întrecerea economică paș
nică. Adepții „teoriei* victoriei so
cialismului pe calea războiului neagă 
posibilitatea, de a se folosi calea 
pașnică pentru victoria socialismu
lui, afirmînd că aceasta ar fi o aba
tere de la marxism.

Pentru informarea acestor admi
ratori ai cultului lui Stalin trebuie 
spus că după cel de-al doilea război 
mondial, Stalin însuși, într-o con
vorbire cu comuniștii englezi, a vor
bit despre folosirea căii pașnice, 
parlamentare, pentru victoria socia
lismului.

N. S. Hrușciov a subliniat din nou 
că Uniunea Sovietică sprijină răz
boaiele drepte ale popoarelor nu nu
mai prin declarații, ci și materiali-

unele probleme. cește. Războaiele popoarelor colo
niale pentru eliberarea lor sînt răz
boaie sfinte și de aceea am fost, sîn
tem și vom fi întotdeauna de partea 
popoarelor care luptă pentru inde
pendență.

Este o născocire absurdă afirma
ția că P.C.U.S., proclamînd politica 
coexistenței pașnice, ar cere totoda
tă forțelor revoluționare, partidelor 
comuniste din țările capitaliste să 
renunțe la lupta de clasă, la lupta 
pentru instaurarea puterii clasei 
muncitoare, a poporului muncitor, la 
lupta de eliberare națională a po
poarelor.

Vorbitorul a respins afirmația 
conducătorilor albanezi că P.C.U.S. 
s-ar pronunța numai pentru calea 
pașnică și ar exclude calea insurec
ției armate. Conducătorii albanezi 
consideră că se poate provoca în 
mod artificial revoluția la momentul 
dorit, că pentru înfăptuirea revolu
ției nu trebuie să existe condițiile 
obiective și subiective necesare. Po
trivit „teoriei“ lor, totul este foarte 

simplu : eroii apar, vin și organi
zează insurecția. Dar în istorie nu 
au existat și nu vor exista aseme
nea fapte.

O asemenea, ca să zic așa, „teorie” 
nu are nimic comun cu marxismul, a 
spus vorbitorul. In ce privește 
P.C.U.S., noi ne situăm pe poziții mar- 
xist-leniniste. Pentru victoria revo
luției se cer anumite premize. Dacă 
s-a creat o situație revoluționară, 
clasa muncitoare ,în frunte cu avan
garda ei, trebuie să o folosească pen
tru cucerirea puterii. Dacă clasele 
exploatatoare recurg la violență îm
potriva poporului, poporul este în
dreptățit să facă uz de mijloacele 
cele mai hotărîte, inclusiv lupta ar
mată, în interesul victoriei socialis
mului.

Numai partidul proletariatului 
dintr-o țară capitalistă sau alta, 
nu alte state sau alte partide, 
este îndreptățit și în măsură să 
stabilească tactica revoluționară, 
formele și metodele luptei sale, a 
spus primul secretar al C.C. al 
P.C.U.S. Analiza precisă a situației 
concrete, aprecierea justă a raportu
lui forțelor de clasă, constituie o 
condiție necesară a tacticii revolu
ționare a clasei muncitoare.

Ca exemplu de stăpînire a tuturor 
formelor de luptă, atît a celor paș
nice, cît și a celor nepașnice, vorbi
torul a citat activitatea lui Lenin în 
perioada pregătirii Revoluției din 
Octombrie. Revoluția este cauza 
celor mai largi mase populare. 
Numai prin propria sa experien
ță revoluționară de luptă, cla
sa muncitoare poporul muncitor din 
fiecare țară se pregătesc în vederea 
înfăptuirii revoluției. Pentru a do
borî dominația claselor exploatatoa
re este nevoie, nu de activitatea unor 
personalități eroice izolate, ci de 
activitatea maselor largi populare, 
conduse de partidul revoluționar, 
sînt necesare condiții concrete pen
tru maturizarea revoluției, pentru 
asaltul împotriva capitalismului și 
victoria clasei muncitoare, pentru 
trecerea puterii în mîinile oamenilor 
muncii, în mîinile poporului.

Una dintre cele mai importante 
condiții ale succeselor noastre în 
lupta pentru pace și socialism în în
treaga lume, a spus N. S. Hrușciov, 
este întărirea unității rîndurilor miș
cării comuniste mondiale. Toți 
comuniștii trebuie să înțeleagă 
în mod limpede marea importanță a 
unirii forțelor revo’uționare pe plan 
internațional, a solidarității tuturor 
detașamentelor mișcării noastre. 
Unitatea noastră se bazează pe 
ideologia comună — marxism-leni- 
nismul — pe nrincipiile internațio
nalismului proletar. Datoria noastră 
este de a uni toate forțele revoluțio
nare, de a c"li și a înarma din punct 
de vedere ideologic mișcarea Comu
nistă. P.C.U.S. este un adept ferm 
al liniei generale a mișcării comu
niste mondiale, elaborate de comun 
acord. El s-a situat și se va situa pe 
platforma elaborată de reprezentan
ții partidelor marxist-leniniste la 
consfătuirile din 1957 și 1960.

Firește că nu este exclus ca în 
rîndurile comuniștilor din dife-ite 
țări să poată apărea o înțelegere di
ferită a unor probleme și chiar a 
unor probleme extrem de importan
te, Țările sistemului mondial al so
cialismului se află în etape diferite 
ale construirii noii societăți. Nici ex
periența lor în relațiile cu lumea ex
terioară nu este absolut identică. 
Toate acestea creează posibilitatea 
apariției unui mod diferit de abor
dare a unor probleme. Deși acesta 
nu este un fenomen prea plăcut, tre
buie să se țină seama de el ca de un 
fapt real.

Divergențele pot apare, si ele apar 
în viață, dar nu trebuie să se uite că 
divergențele ivite între partidele co
muniste și muncitorești nu sînt alt
ceva decît episoade vremelnice, în 
timp ce relațiile dintre popoarele 
țărilor socialiste se stabilesc încă de 
pe acum pentru totdeauna.

De aceea, stabilirea relațiilor în
tre partidele frățești și cu atît mai 
mult între statele socialiste, care se 
bazează pe comunitatea orinduirii 
social-economice și care își propun 
drept sarcină construirea comunis
mului. este posibilă și necesară nu
mai pornind de la ceea ce este prin
cipal și ne unește. Toate celelalte 
prezintă, în ultimă instanță, o în
semnătate parțială în comparație cu 
aceasta.

De aceea, cînd se ivesc divergențe 
nu trebuie să se dea frîu liber pasiu
nilor. trebuie să se manifeste răbdare, 
să se analizeze, cum se spune, rădă
cinile și să se vadă ceea ce este prin
cipal. Iar pentru partidele frățești, 
îndeosebi pentru partidele din țările 
socialiste, principalul îl reprezintă 
cauza comună pentru care luptă ele: 
construirea socialismului și a comu
nismului

înaintarea noastră cu succes în 
construirea socialismului și a comu
nismului apropie, grăbește victoria 
finală a clasei muncitoare interna
ționale în lupta împotriva exploata
torilor. Trebuie să înțelegem și să a- 
preciem în mod just acest lucru, iar 
în cazul unor divergențe într-o pro
blemă sau alta să nu manifestăm su
biectivism.

Dacă în unele probleme avem di
vergente, dispute și imediat după a- 
ceasta vom declara că țara socialistă 
ai cărei conducători nu sînt de acord 
cu noi în unele privințe nu este so
cialistă, acesta va fi cel mai auten
tic subiectivism.

Noi, de exemplu, avem divergențe 
cu Iugoslavia în unele probleme cu 
caracter ideologic, dar numai pe a- 
ceastă bază nu se poate afirma că 
țara aceasta nu este socialistă. Avem 
mari divergențe cu conducătorii 
Partidului Muncii din Albania. Tre
buie oare ca, pornind de la conside
rente subiective, să declarăm că Al
bania nu este o țară socialistă?! A- 
ceasta ar fi o abordare nejustă. Su
biectivistă. Deși conducerea albaneză 
dă dovadă că nu înțelege o serie de 
probleme extrem de importante, și 
noi luptăm împotriva acestui feno
men, socotim că Albania este o țară 
socialistă, că poporul ei a dat dovadă 
de un adevărat eroism în lupta pen
tru victoria socialismului.

Amintind că Stalin a săvîrșit gre

șeli serioase în problema națională 
nu numai în interiorul U.R.S.S., ci și 
în relațiile cu țările de democrație 
populară, N. S. Hrușciov a spus: 
Partidul nostru, ca și alte partide 
marxist-leniniste, după ce a criticat 
aspru cultul personalității lui Stalin, 
a îndreptat greșelile săvîrșite de el. 
Ca urmare, atmosfera politică din 
cadrul comunității socialiste a deve
nit măi pură, problemele care afec
tează interesele țărilor socialiste sînt 
rezolvate pe baza schimbului de pă
reri, în spiritul democrației și al in
ternaționalismului proletar. Rela
țiile economice, politice și cultu
rale dintre țările socialismului s-au 
întărit și se dezvoltă în baza prin
cipiilor egalității în drepturi, avanta
jului reciproc și ajutorului reciproc.

Noi am fost și continuăm să fim 
adepții fermi ai liniei, elaborate de 
comun acord, a mișcării comuniste 
mondiale. în problemele principiale 
ale luptei pentru pace și socialism 
nu am cedat si nu vom ceda în fața 
nimănui. Am luptat și vom continua 
să luptăm împotriva oricăror abateri 
de la marxism-leninism — atît îm
potriva oportunismului de dreapta, 
cît și împotriva cehii de stînga. atît 
împotriva revizionismului, cît și îm
potriva dogmatismului și sectarismu
lui. Sîntem convinși că numai prin 
această luptă se poate obține o ade
vărată întărire a rîndurilor noastre, 
o abordare creatoare a rezolvării 
problemelor fundamentale ale con
temporaneității, se pot asigura noi 
succese ale mișcării comuniste.

Amintind în continuare repetatele 
inițiative ale P.C.U.S. în vederea re
glementării problemelor litigioase cu 
conducătorii Partidului Muncii din 
Albania, N. S. Hrușciov a spus : 
Conducătorii albanezi au respins toa
te aceste propuneri ale noastre. Ei 
au mers din ce în ce mai departe pe 
calea renegării marxism-leninismu
lui și a principiilor internaționalis
mului proletar, pe calea ruperii de 
mișcarea comunistă mondială.

Dar și astăzi sîntem gata să repe
tăm cuvintele din raportul de activi
tate al C.C. al P.C.U.S. la Congresul 
al XXII-lea al partidului : Dacă con
ducătorilor albanezi le sînt scumpe 
interesele poporului lor și cauza 
construirii socialismului în Albania, 
dacă ei doresc prietenie cu P.C.U.S„ 
cu toate partidele frățești, trebuie să 
renunțe la concepțiile lor greșite, să 
revină pe calea unității și colaborării 
strînse cu familia frățească a comu
nității socialiste, pe calea unității cu 
întreaga mișcare comunistă interna
țională.

Unitatea rîndurilor comunismului 
mondial ne baza marxism-leninismu
lui este sfîntă pentru partidul nos
tru și nu ne vom precupeți forțele 
pentru întărirea ei. în relațiile dintre 
partidele comuniste este necesar să 
se dea dovadă de răbdare, să nu se 
manifeste subiectivism în aprecie
rea diferitelor evenimente, să nu se 
provoace bucurii dușmanilor noștri 
de clasă prin dispute între noi. Din 
punctul nostru de vedere, la apre
cierea ■ fenomenelor-trebuie să se 
pornească de la ceea ce este princi
pal : pe ce poziție se situează un 
partid comunist sau altul în proble
mele luptei pentru victoria clasei 
muncitoare, pentru victoria socialis
mului. Partidele din acele țări în 
care popoarele construiesc deja so
cialismul, construiesc comunismul, 
trebuie să dea dovadă de 0 pruden
tă deosebită în controverse. Datoria 
noastră comună este să nu ne îm- 
prăștlem forțele în fața lagărului 
imperialist ci. dimpotrivă, să întă
rim prin toate mijloacele aceste for
te pe întregul front : în domeniul e- 
conomic, militar, ideologic, politic.

Comitetul Central al partidului 
nostru ar considera util să se pună 
capăt acum polemicii dintre partide
le comuniste, criticării altor partide 
în interiorul partidului propriu și să 
se lase un timp anumit, pentru ca, 
după cum se spune, să se potolească 
pasiunile. Ar fi mai rezonabil ca. în 
interesul clasei muncitoare. în inte
resul viitorului nostru, să se pună 
capăt acum polemicii prin presă a- 
suora problemelor litigioase.

Unii tovarăși ridică problema ne
cesității de a se convoca o consfă
tuire a tuturor partidelor frățești 
pentru discutarea problemelor arză
toare. Partidul nostru s-a pronunțat 
totdeauna pentru organizarea unor 
asemenea consfătuiri. în același 
timp credem că, dacă am convoca 
imediat o asemenea consfătuire, vor 
fi probabil puține speranțe pentru 
lichidarea cu succes a divergentelor 
existente. O asemenea consfătuire 
nu ar duce în prezent la o înlătu
rare calmă și rezonabilă a divergen
țelor, ci la ascuțirea lor și la peri
colul sciziunii. Să lăsăm timpul să 
lucreze. El ne va ajuta să ne dăm 
seama cine are dreptate și cine gre
șește. Pe lingă aceasta. în acest răs
timp este necesar să se elimine în
treaga zgură, tot ceea ce este întîm- 
plăt.or.

Partidele comuniste și muncito
rești din întreaga lume își dau sea
ma de uriașa lor răspundere pentru 
soarta socialismului internațional, 
pentru soarta omenirii si ele nu își 
vor cruța forțele spre a înlătura din 
drum tot ceea ce împiedică întări
rea unității și coeziunii rîndurilor 
noastre pe baza marxism-leninis
mului.

Primul secretar al C.C. al P.C.U.S. 
a subliniat că între Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice și Partidul 
Socialist Unit din Germania există 
o deplină unitate de vederi în toate 
problemele principiale. El a decla
rat : Putem spune, de asemenea, cu 
mare satisfacție că între conducă
torii Uniunii Sovietice și cei ai Re
publicii Democrate Germane și per
sonal între conducătorii sovietici și 
tovarășii Walter Ulbricht. Otto Gro
tewohl și ceilalți conducători al 
R.D.G. s-au statornicit relații nrie- 
tenești. cu adevărat frățești. între 
noi a existat șl există o înțelegere re
ciprocă deplină în toate Droblemele 
care se Ivesc în relațiile dintre țări
le noastre, precum și în problemele 
situației internaționale.

în încheierea cuvîntării sale, N. S. 
Hrușciov a dat citire mesajului de 
salut al Comitetului Central al 
P.C.U.S. adresat Congresului al 
VI-lea al P.S.U.G.
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Demonstrație de solidaritate $TIRI
cu tipografii greviști din New York

TELEGRAMĂ INFORMAȚII

YORK 16 (Agerpres). La 15 ia- 
muncitorii newyorkezi au orga- 
impresionantă demonstrație de

NEW 
nuarie, 
nizat o 
solidaritate cu lupta tipografilor care se
află de 39 de zile în grevă. Peste 5 000 
de persoane, transmite agenția U.P.I., 
au manifestat în fața sediului ziarului 
„New York Times“ și au inundat pia
ța din fața clădirii ziarului prilejuind, 
așa cum însăși agenția afirmă, „o 
demonstrație masivă a unității munci
torești“. Demonstranții purtau pan
carte pe care era scris : „Unitate I“, 
„Protestăm împotriva lock-out-ului I“, 
„Cerem încheierea contractului colec
tiv“. Pe numeroase pancarte se putea 
citi : „Electricienii sprijină pe tipo
grafi“, „Uniunea marinarilor din flota 
comercială sprijină pe lucrătorii tipo
grafi greviști“, „Muncitorii din indus
tria de automobile sînt solidari cu gre
viștii“.

In ciuda încercărilor poliției de a nu

permite desfășurarea demonstrației și 
de a instala bariere în fața ziarului 
„New York Times“, 800 de manifes
tant! au organizat un marș în fața zia
relor „New York Daily News“, „New 
York Mirror“ și „New York Times“.

Demonstranții au difuzat numeroase 
manifeste în care erau explicate re
vendicările greviștilor și se sublinia că 
întreaga răspundere pentru această 
grevă revine proprietarilor de ziare care 
au adoptat, în cursul tratativelor, o po
ziție intransigentă. In manifeste s-a a- 
răfaf, de asemenea, că numeroase sin
dicate din New York au hotărît să spri
jine cu sume importante, depuse la 
„Fondul unității“, lupta greviștilor și să 
le acorde ajutoare materiale.

Luînd cuvîntul în cadrul mitingului 
care a avut loc cu prilejul demonstra
ției, președintele secției din New York 
a Uniunii muncitorilor tipograf', Ber
tram Powers, a declarat: „Demonstra
ția de astăzi reprezintă o dovadă 
tipografi' nu sînt singuri în lupta 
revendicativă“. El a subliniat că
participanții la această impresionantă 
manifestație de solidaritate muncito
rească au răspuns, din proprie inițiati
vă, la chemarea uniunilor sindicale.

Demonstrația de la 15 ianuarie a con
stituit o dovadă a eșecului total al spe- 
ranfelo’ nutrite de proprietarii ziarelor 
că vor reuși să înfrîngă, prin adoptarea 
unei poziții rigide, hotărîrea de luptă a 
greviștilor.

HAVANA. La 15 ianuarie a avut 
loc în marea sală a Teatrului „Cha
plin“, din Havana, ședința festivă de 
închidere a lucrărilor Congresului 
femeilor din America. Cele 6 000 de 
persoane care au umplut sala au 
salutat prin ovații furtunoase pe 
oaspetele de onoare al congresului, 
conducătorul poporului cuban, Fidel 
Castro. Congresul a adoptat în una
nimitate hotărîri care cheamă fe
meile din America și din în
treaga lume la unitate în lupta 
pentru libertatea și independenta 
popoarelor, împotriva exploatării și 
a mizeriei, pentru pace în lumea în
treagă. La încheierea ședinței, 
primul ministru al Cubei, Fidel 
Castro, a rostit o amplă cuvîntare.
Pentru libertatea poporului

portughez

HAVANA 16 (Agerpres), — La 15 
ianuarie, V, V. Kuznețov, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S., a făcut o vizită lui 
Râul Roa, ministrul afacerilor ex
terne al Cubei, cu care a avut o 
convorbire. Convorbirea a decurs 
într-o atmosferă călduroasă și prie
tenească.

în aceeași zi, V. V. Kuznețov a 
depus o coroană la monumentul 
marelui fiu al poporului cuban, lose 
Marti.

In seara zilei de 15 ianuarie. Râul 
Roa, ministrul afacerilor externe al 
Cubei, a oferit în cinstea lui V. V. 
Kuznețov o mare recepție. La re
cepție, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și cor
dialitate, au participat Carlos Ra
fael Rodriguez, Osmani Cienfuegos, 
Joaquin Ordoqui, membri ai condu
cerii naționale a Organizațiilor Re
voluționare Integrate, miniștri ai qu- 
vernului cuban, reprezentanți ai or
ganizațiilor revoluționare și obștești 
din capitala cubană.

După recepție, V. V. Kuznețov 
participat la ședința de închidere 
Congresului femeilor din America.

ci 
a

Numirea președintelui 
provizoriu a statului Togo

LONDRA După cum anunță 
respondentul agenției Reuter 
Lome, fostul prim-minisfru al primului 
guvern din Togo, Nicolas Grunifzky, a 

y fost numit provizoriu președinte al 
statului Togo și șef al guvernului.

co-
din

că 
lor 

toți

PARIS. Ziarul ,,1’Humanité“ pu
blică declarația adoptată de parti- 
cipanții la conferința adversarilor 
regimului dictatorial din Portugalia, 
conferință care a avut loc recent în- 
tr-una din țările Europei occiden
tale. După cum se subliniază în de
clarație, la conferință au participat 
reprezentanți catolici, ai partidelor 
socialist și comunist. Participanții 
la conferință au hotărît în unanimi
tate „să întărească și mai mult uni
tatea lor frățească de luptă, să o 
facă și mai eficientă, în vederea ex
tinderii luptei sub conducerea unei 
junte patriotice centrale“. Partici- 
panții la conferință au adresat „po-

porului și patrioților din forțele ar
mate“ portugheze 
salva țara, de a 
lui Salazar care 
pieire.

HANOI. La 16 
locuitori ai Hanoiului au participat 
la mitingul organizat cu prilejul vi
zitei în R. D. Vietnam a delegației 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., con
dusă de I. V. Andropov, secretar al 
C.C. al P.C.U.S. La miting au luat 
parte conducători de partid și de stat 
ai R. D. Vietnam. Oaspeții sovietici 
au fost salutați în numele locuitori
lor capitalei R. D. Vietnam de pri
marul orașului Hanoi, Cian Dui 
Hung, care a transmis cele mai bune 
urări întregului popor sovietic. El a 
subliniat că sentimentul prieteniei 
față de poporul sovietic va trăi per
manent în inimile locuitorilor orașu
lui Hanoi. I. V. Andropov a rostit o 
cuvîntare de răspuns în care a dat 
o înaltă prețuire realizărilor poporu
lui vietnamez în construcția socia
listă.

chemarea de a 
înlătura guvernul 
duce Portugalia la

ianuarie, 50 000 de

AMMAN. Agenfia France Presse a- 
nun[ă că înlr-o grotă din valea rîu- 
lui El Talya, la o distantă de 50 km 
vest de Amman, Institutul american 
pentru cercetări orientalistice' din 
Ierusalim a descoperit rămășițele ți
nui grup de samariteni morii de foa
me și sete, zidiți de vii de către sol
data macedoneni ai lui Alexandru 
cel Mare, acum 2 200 de ani. Grota 
conține 60 de cranii de oameni, fe
mei și copii, vestminte, unelte și pa
pirusuri. Documentele în limba ar
meană dau detalii de cea mai mare 
valoare istorică în legătură cu orga
nizarea samaritenilor în momentul 
cuceririi lor de către macedoneni.

Premiul ,,Nicolae Bălcescu”
decernat în Italia

Ecouri la conferința de presa 
Gaullea lui de

„R. F. Germană se opune 
propunerilor Iul de Gaulle“
BRUXELLES 16 (Agerpres). Republica 

Federală Germană a luat marți seara po
ziție categorică împotriva unora din de
clarațiile făcute de președintele de 
Gaulle privitoare la aderarea Angliei la 
Piața comună în cursul conferinței sale 
de,presă de luni. Hanz Joachim Hille, vor
bind in numele ministrului de externe 
vest-german, Schröder, a declarat ziariști
lor că R. F Germană se opune propu
nerilor lui de Gaulle ca Marea Brilanie 
să fie admisă numai ca un membru aso
ciat in Piața comună.

Dezamăgire și consternare 
!a Bruxelles

BRUXELLES 16 (Agerpres). —
Declarațiile fățiș ostile aderării 

Angliei la Piața comună făcute de 
președintele de Gaulle la conferința 
sa de 
vocat 
șoară 
rială 
și consternare" în rîndurile celor care 
sprijină admiterea Angliei în orga
nismul economic al „celor șase”, 
transmite agenția France Presse.

Ministrul afacerilor externe al 
Belgiei, Spaak, a subliniat într-o de
clarație făcută corespondenților de 
presă că poziția Belgiei față de pro-

presă din 14 ianuarie, au pro- 
la Bruxelles, unde se desfă
cea de-a 16-a sesiune ministe- 
a Pieței comune, „dezamăgire

blema aderării Angliei la Piața co
mună „este cu totul diferită de cea 
a generalului de Gaulle”.

Ministrul afacerilor externe al O- 
landei, Luns, a afirmat că socotește 
declarațiile președintelui de Gaulle 
„prea puțin constructive”.

Purtătorul de cuvînt al delegației 
italiene, relatează agenția Associated 
Press, a menționat la rîndul său că 
„poziția Comunității Economice Eu
ropene este stabilită de toți 
șase“ și nu de un singur membru 
acestei comunități".

„Pentru Irlanda ?.« rămas 
puține speranțe..."

DUBLIN 16 (Agerpres). —
Agenția Associated Press citind 

„surse ale guvernului irlandez“ a- 
nunță că Irlanda a abandonat spe
ranțele de a se alătura Pieței co
mune europene după cs generalul 
de Gaulle a dat de înțeles că se va 
opune admiterii Marii Britanii. „Ir
landa arată agenția a sperat, Ia fel 
ca și Marea Britanie, să devină un 
membru cu drepturi depline ale Co
munității europene, dar de cînd 
Franța exercită un veto virtual asu
pra admiterii Angliei, surse compe
tente irlandeze au arătat că au ră
mas prea puține speranțe pentru Ir
landa".

ROMA. Zilele trecute s_a întru, 
nit la Roma juriul pentru decer
narea premiului „Nicolae Bălces
cu”, instituit ele Asociația italia
nă pentru relațiile culturale cu 
Romînia, pentru cea mai bună 
lucrare cu tema : „Legăturile 
italo-romîne în perioada 1855. 
1861”. La concurs au participat 
numeroși cercetători și studenți 
ai facultăților de istorie din Italia. 
Premiul „Nicolae Bălcescu” a fost 
decernat lui Carlo Santonocito, 
absolvent al facultății de istorie 
din Catania. După cum a subli
niat juriul, lucrarea acestuia „a- 
duce o contribuție originală la 
cunoașterea legăturilor politice 
dintre Italia și țările romîne în 
perioada, respectivă”. Lucrarea 
premiată va fi publicată și recen
zată în revista „Studii storici“ 
care apare la Torino.

ATENA. La 14 ianuarie, Parlamentul 
grec a început discutarea noului pro
iect de lege anfimunciforesc prezenta) 
de guvern.

ProiecTul de lege dă dreptul Minis
terului Muncii. în cazul în care mun
citorii prin luptă grevistă obțin de la 
patron' concesii, să anuleze cu ajuto
rul tribunalului acordurile colective în
cheiate între sindicate și patroni.

Ofensiva autorităților 
rilor oamenilor muncii 
nare în țară. In aceste 
Pireu și în alte orașe au 
protest ale oamenilor muncii greci îm
potriva proiectului de lege.

La ședința din 14 ianuarie 
meniului, deputății opoziției 
damnat proiectul de lege care 
drepturile sindicatelor și alte 
ale oamenilor muncii.

asupra dreptu- 
a trezit indig- 
zile la Atena, 
loc adunări de

a parla- 
au con- 

încalcă 
drepturi

NOTA EXTERNA

„cei 
al

WASHINGTON. In noaptea spre 
16 ianuarie a sosit la Washington A. 
Fanfani, primul ministru al Italiei, 
în timpul șederii Sale de două zile 
în capitala S.U.A., Fanfani va duce 
tratative cu președintele Kennedy 
și cu alte persoane oficiale din 
S.U.A.

SANAA. în dimineața de 15 ia
nuarie, președintele Republicii Ara
be Yemen, Abdallah As-Sallal, s-a 
întîlnit cu delegația experților sovie
tici și a discutat probleme legate de 
înfăptuirea unei serii de proiecte po
trivit acordului cu privire la acorda
rea de către Uniunea Sovietică a 
unui ajutor tehnic Yemenului.

PARIS. Miercuri dimineața cei a- 
proximativ 100 000 de mineri din în
treaga Franță au început o așa-nu- 
mită „grevă a randamentului” (în
cetinirea producției), hotărîtă în co
mun de Confederația Generală a 
Muncii și Force Ouvrière. Minerii 
revendică mărirea salariilor cu 11 la 
sută, reducerea numărului orelor de 
lucru fără diminuarea salariilor. Din 
cauza condițiilor grele de muncă și 
a salariilor nesatisfăcătoare, oamenii 
muncii părăsesc minele.

Efecte ale unei greve

0 nouă manevră a ■ rasiștilor sud-africani
Șeful guvernului rasist din Repu

blica Sud-Africană a declarat că opt 
„regiuni naționale bantu" — denu
mite „bantustani” — urmează să ca
pete „aproape“ independență și 
drepturi de teritorii cu autoadminis- 
trare. Pe întreg restul teritoriului 
Republicii Sud-Africane, de drep
turi cetățenești se vor bucura exclu
siv albii. Locuitorii băștinași vor fi 
considerați „străini cu domiciliu pro
vizoriu”.

Ce se ascunde în spatele acestei 
formule ? Iată, de pildă, ce a scris 
recent, dr. Eiselen, secretar pentru 
treburile bantu în guvernul sud-afri- 
can :

„Limita extremă a autonomiei în 
problemele administrative, pe care 
parlamentul este dispus să o acorde 
acestor regiuni („bantustanilor” — 
n.r.), nu va merge pînă la predarea, 
în realitate, către africani a suvera
nității din mîinile protectorilor euro
peni”.

In legătură cu aceasta, în revista 
londoneză „African Communist", un 
grup de africani, înfățișează pentru 
lămurirea opiniei publice cîteva din 
realitățile sud-africane. Ei scriu :

„întregul teritoriu al Republicii 
Sud-Africane este egal cu 143 mili
oane morgen (1 morgen — 0,85 ha). 
Zona „cedată” din mila rasiștilor 
albi pentru colonizarea a 10 milioa
ne de africani băștinași însumează 
17,5 milioane morgen, adică mai pu
țin de 13 la sută din suprafa țării. 
Teritoriul „acordat” arbitrar de ar 
depții lui Verwoerd, celor trei mili
oane de coloni albi depășește 87 la 
sută din întreaga suprafață a Repu
blicii Sud-Africane.

„Statul albilor” înjghebat în acest 
fel dispune de o suprafață vastă, 
continuă, cuprinzînd cele mai bune 
pămînturi. în subsolul lor se găsesc 
uriașele bogății minerale ale Africii 
de sud, extrase de minerii africani 
pentru îmbogățirea stăpînilor albii 
Pe suprafața lor — orașe cu fabrici 
și uzine, înălțate prin munca africa
nilor, care continuă să-și încovoaie 
spinarea asupra mașinilor acestor 
întreprinderi care aparțin albilor”.

Și iată în ce izbitor contrast se 
află așa-zisele „regiuni naționale 
bantu“ : „în primul rînd — se spu
ne în articolul revistei londoneze —1 
ele nu constituie un teritoriu con
tinuu, ci „insulițe" aflate, mai ales,

răsăriteană și nordică a 
pămînturi neroditoare ;

în partea 
țării, cu 
sînt regiuni lovite de mizerie, supra
populate.

Aproape toate păminturile alese 
pentru „bantustani" sînt supuse ero
ziunii, lipsite de resurse energetice, 
de șosele, de posibilități de aprovi
zionare cu apă, lipsite de orașe, 
de industrie și resurse minerale, nu 
au porturi la mare. Nu există nici 
posibilitatea de a se găsi de lucru 
pentru locuitorii lor. Aceste regiuni 
sînt atît de sărace, încit majoritatea 
bărbaților adulți nu trăiesc niciodată 
acasă împreună cu familiile lor. In 
căutarea unui cîștig mizer, ei pleacă 
să lucreze ca argați la fermele albi
lor, să extragă cărbune sau minereuri, 
în rezervații rămin femeile, copiii, 
bătrinii. Pe umerii lor apasă toate 
poverile unei agriculturi primitive 
care nu le asigură nici 
necesară existenței”.

Și autorii articolului

Cu ocazia aniversării a 15 ani de 
la semnarea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală între 
Republica Populară Bulgaria și Re
publica Populară Romînă, tovarășul 
Ivan Bașev, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Populare Bulga
ria, a trimis o telegramă de felicitare 
tovarășului Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Populare Romine.

© Artiștii poporului Radu Beligan, 
președintele Consiliului teatrelor din Co
mitetul de stat pentru cultură și artă, și 
Sică Alexandrescu, regizor principal la 
Teatrul Național „1. L. Caragiale”, au 
plecat in U.R.S.S., unde au fpst invitați 
să participe la sărbătorirea centenarului 
nașterii marelui om de teatru rus K. S. 
Stanislavski.

Excursii pentru tineret

La sfîrșitul acestei săptămîni, Comite
tul orășenesc U.T.M. București în cola
borare cu agenția O.N.T. „Carpați” orga
nizează o excursie pentru tinerii din ra
ioanele Grivita Roșie și 30 Decembrie 
din Capitală. Un tren special cu peste 
1200 de tineri de la diferite întreprinderi 
și instituții va pleca pe Valea Prahovei 
în stațiunile Sinaia, Bușteni și Predeal. 
Excursioniștii vor participa și la o serie 
de probe din cadrul spartachiadei de 
iarnă.

Incepînd de săptămîna viitoare vor fi 
organizate excursii pentru tineri din Ca
pitală, la Doftana.

© In Capitală a sosit regizorul Kurt 
Raabe, de la. Teatrul Prieteniei din Ber
lin, care va pune în scenă la Teatrul 
pentru tineret și copii piesa „Misterul 
cizmei” de Hans Albert Pederzani. In a- 
celași timp regizorul Lucian Giurchescu 
a plecat în R. D. Germană pentru a mon
ta pe scena teatrului berlinez piesa lui 
Al. Popovici „Băiatul din banca a doua”. 

(Agerpres)

9 Aseară, pe arena circului de stat din 
Capitală, a avut loc o nouă premieră. A 
fost prezentat spectacolul „Stelele Var
șoviei” in interpretarea unor artiști de 
circ polonezi. Regia artistică a spectaco
lului este semnată de M. Mane.

i”

© La tragerea Pronoexpres clin 16 ia
nuarie 1963 au fost extrase din urnă 
următoarele numere ;

11, 48, 12, 36, 33, 2. Numere de re
zervă : 10, 49.

Fond de premii : 410 061 lei.

Dinamo București—H.C. Zagreb 22-8

Aseară, în sa
la Floreasca, e- 
chipa masculină 
de handbal Di
namo - București 
a întîlnit în pri
mul său 
din cadrul 
lurilor de 
ale „Cupei
echipa iugosla- 

La capătul unui 
ales în repriza a

meci
sfer- 

finală 
cam-

pionilor europeni“ 
vă H. C, Zagreb, 
meci care, ma1 
doua, a avui o desfășurare specta
culoasă, d'namovișfii au obținut vic
toria 'a un scor concludent : 22—8 
(la pauză 8—5).

Scorul l-au deschis oaspeții în 
minutul 5, pentru ca după numai 
cîteva secunde echipa noastră să 
egaleze. Pînă la sfîrșitul reprizei

jocul a avut o desfășurare echili
brată, ambele echipe punînd accent 
pe apărare. Oaspeți1, care în de
plasare au intenționat să piardă la 
un scor cî* mai strîns, au jucat de
fensiv, fapt care a făcui ca la pauză 
scorul să fie destul de strîns. în 
această primă parte a jocului hand- 
balișfii noștri au acționat mai mult 
pe centru.

în repriza secundă inițiativa a tre
cut în exclusivitate de partea dina- 
moviștilor. Pînă în minutul 54 ei 
au înscris 12 goluri fără să pri
mească vreunul. în continuare par
tida s-a echilibrat.

Pînă la sfîrșitul meciului dina- 
moviștii au ma* marcat două goluri, 
iar handbaliștii iugoslavi trei.

Returul va avea loc în Iugosla
via. la 3 februarie.

Rugbi : „Cupa păcii“ 
la a V-a edi(ie

LEOPOLDVILLE. Vicepreședintele 
Partidului „Mișcarea națională con
goleză“, Bochelais, a făcut o decla
rație radiodifuzată în care a cerut 
din nou eliberarea imediată a lui 
Antoine Gizenga, care se află deți
nut ilegal pe insula Bolabemba.

Tergiversarea eliberării lui Gizen
ga, se arată în declarație, reprezintă 
o încălcare flagrantă a drepturilor 
omului.'

DE JANEIRO.
16 ianuarie

Incepînd 
toate comu- 

și telefonice 
lumii sînt în- 
grevei decla-

RIO 
de la 
nicațiile telegrafice 
ale Braziliei cu restul 
trerupte ca urmare a
rate de salariații tuturor societăților 
telefonice și telegrafice din această 
țară. Greva a afectat societățile : 
„AII America“, „Italcable", „Wes
tern", „Radiobras“ și „Teleradio Bra- 
eiletra“.

Greviștii cer mărirea salariilor,

Tradiționala competiție internațională 
de rugbi „Cupa Păcii”, 
diție, se va desfășura 
țara noastră. La turneu 
chipele R. D. Germane, 
ce, R. P. Bulgaria și R. P. Romine, tn- 
tîlnirile vor avea loc în orașele Bucu
rești, Pitești, Ploiești și Deva. După cum 
se știe, cele 4 ediții precedente au fost 
ciștigate de echipa R. P. Romine.

Hocheiștii romini 
învingători în Austria

aflată la 5-a e- 
anul acesta în 

vor participa e- 
R. S. Cehoslova

Echipa de hochei pe gheață a orașului 
București și-a început turneul în Austria, 
jucînd marți seara la Viena cu formația 
Wiener Eislaufverein. Hocheiștii romîni 
au terminat învingători cu scorul de 6—2 
(0—2 ; 4—0 I 2—0).

In continuarea turneului, hocheiștii ro- 
mini vor juca la Klagenfurt și Innsbruck.

Finanțarea deficitului american
Victor Ciociltea a remizat cu

loc In clasament este ocupat 
(U.R.S.S.) cu 2 puncte.

★
Reprezentativa de fotbal a R. P. Bul

garia, care se pregătește pentru meciul

In cîteva 1? î n d u v i

măcar hrana

subliniază:

„Rasiștii vor menține, ca și în tre
cut, dominația asupra „bantustani- 
lor”, transformîndu-le în rezervoare 
de brațe de muncă ieftine pentru 
fermele guvernanților albi, pentru 
minele, fabricile și chiar pentru bu
cătăriile lor.

Planul lui Verwoerd (primul mi
nistru al 'Republicii Sud-Africane — 
n.r.) de împărțire a țării și de creare 
a „regiunilor naționale bantu” con
stituie în realitate o uriașă escro
cherie. El urmărește să inducă în 
eroare opinia publică și să înșele 
populația băștinașă a Republicii Sud- 
Africane, fără să acorde africanilor 
nici o singură concesie".

Populația neagră a Africii de sud 
se pronunță cu fermitate împotriva 
oricărei împărțiri a țării și luptă cu 
hotărîre împotriva politicii mon
struoase a „apartheidului”, pentru o 
viață liberă și demnă în propria lor 
țară.

G. L,

'w"’

„Cerem: fiecărui om — un vot“ — sub această lozincă, care exprimă 
revendicarea unei depline egalități intre albi și negri, au loc în Repu
blica Sud-Africană sute de mitinguri și demonstrații.

Turneul internațional de șah de la Bad 
Liebenstein (R. D. Germană) a început 
sub semnul surprizelor. Marele maestru 
W. Uhlmân a fost învins de tinărul șa- 
hist cehoslovac Jansa, iar marele maes
tru Polugaevski a pierdut la jucătorul 
maghiar Szilagyi. In runda a 3-a, șahis- 
tul romîn 
Szilagyi.

Primul 
de Gipslis

de baraj cu echipa Portugaliei din ca
drul „Cupei Egropei", a susținut în ora
șul Blida un meci cu o selecționată re
gională. algeriană. Fotbaliștii bulgari au 
cîștigat cu 4—0 (2—0).

•k
Echipa masculină de handbal a R. D. 

Germane întreprinde actualmente un tur
neu în U.R.S.S, Jucînd la Kaunas cu se
lecționata R.S.S. Lituaniene, handbaliștii 
germani au obținut victoria cu scorul de 
20—11 (8—6).

(Agerpres)

tFe* Cinematografe)

în iexful mesajului despre starea u- 
niunii prezentat la 14 ianuarie de pre
ședintele S.U.A. celei de a 88-a sesiuni 
a Congresului se menționează printre 
altele că Statele Unite „continuă să fie 
preocupate ?n privința deficitului balan
ței lor de plăți“ care „rămîne o proble
mă spinoasă și de durată“. Graficul a- 
lăturat, publicat de revista engleză „E- 
CONOMIST“ sub titlul „Finanțarea de
ficitului american", aruncă o lumină a- 
supra evoluției acestei probleme din 
1958 și pînă la sfîrșitul anului 1962.

Așa cum se vede din grafic, în a- 
ceasfă perioadă rezervele de aur ale 
S.U.A. au scăzut necontenit, în timp 
ce deficitul balanței de plăți în dolari 
a urmat o mișcare ascendentă. „Datele 
finale ale balanței americane de plăți 
— scrie revista „Economist“ — arata 
că în al treilea trimestru al anului 1962 
deficitul, de la 1,5 miliarde de dolari 
în perioada ianuarie—iunie, a urcat 
pînă la 2,9 miliarde de dolari... Expor
turile au continuat să scadă Incepînd

din iunie, 
crescut 
Consiliului de rezerve federale, W. Mc
Chesney Martin, a făcut posomorit a- 
luzie, într-o cuvîntare rostită la înce
putul acestui an, că deficitul plăților ar 
putea fi din nou mai mare de două mi
liarde dolari“. Printre remediile prin 
care S.U.A. urmărește să-și îmbunătă
țească balanța de plăți, revista enu- 
meră și „intensificarea eforturilor pen
tru a convinge țările din Europa occi
dentală să-și asume o parte mai în
semnată din costul ajutorului militar și 
economic... Se iau de asemenea măsuri 
de a lega încă și mai strîns alocațiile 
făcute pentru ajutorul militar și econo
mic acordat străinătății de achizițiile fă
cute de aceste țări din America. Martin 
a sugerat — scrie revista în încheiere 
— că evenimentele ar putea totuși forța 
o reevaluare a politicii americane în 
problema aurului și a actualului sistem 
de plăți internaționale“.

în timp ce Importurile au 
considerabil... Președintele

TEATRE. Teatrul de Operă și Balet al 
R. P. Romîne: Cavalerul rozelor — (orele 
19.30). Teatrul de stat de operetă: Rose
marie — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale“ (Sala Comedia): Cercul 
de cretă caucazian — (orele 19,30). (Sala 
Studio): Mașina de scris — (orele 19,30). 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Magheru): 
Ciocîrlia — (orele 19,30). (Sala Studio). 
Bucătăreasa — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (bd. Schitu Măgurea- 
nu 1): Passacaglia — (orele 19,30). (Sala 
Studio — str. Alex. Sahia nr, 76): Cred 
în tine — (orele 19,30). Teatrul pentru ti
neret și copii (Sala C. Miile): Logodnicul 
de profesie se însoară — premieră (orele 
20). (Sala Libertatea): Băiatul din banca 
doua — (orele 17); Foștii copii — (orele 
20). Teatrul Evreiesc de stat: O seară de 
folclor muzical evreiesc — (orele 20). 
Teatrul muncitoresc C.F.R.-Giulești: Fata 
cu pistrui — (orele 10,30). Teatrul regio
nal București: îndrăzneala — (orele 20). 
Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (Sala 
Savoy): Tănase și Revista — (orele 20). 
(Sala Victoriei): Ocolul pămîntului în 
30 de melodii — (orele 20). Ansamblul de 
cîntece și dansuri al C.C.S.: Visuri în
drăznețe — (orele 20). Teatrul Țăndărică 
(Sala Orfeu): Doctorul Aumădoare — (o- 
rele 10). (Sala Academiei): A fugit un 
tren — (orele 16). Circul de stat: Stelei« 
Varșoviei — prezentat de ansamblul cir
cului polonez — (orele 20).

Gorki (16; 18; 20,15). Miracolul lupilor — 
cinemascop: înfrățirea între popoare 
(10,30; 15,30; 18; 20,30). Cursa de 100 km: 
Cultural (16; 18,15; 20.15). Moara diavolu
lui: rulează la cinematografele Alex. Po
pov (în continuare de la orele 10 pînă la 
orele 21), Munca (16; 18,15; 20,30), M. Emi- 
nescu (16: 18.15; 20,30). Dă-i înainte fără 
grijă: 8 Martie (11; 15; 17; 19; 21), Flacăra 
(16; 13,15; 20,30), Donca Simo (16; 18,15;, 
20,30). G. Bacovla (15; 17; 19; 21). Regăsi, 
rea rulează la cinematograful C-tin David 
(15,30; 18; 20,30). Soțul soției sale rulează 
la cinematografele V. Roaită (10; 12; 14.*5; 
16.45; 19; 21), Alex. Sahia (10; 12; 14; 16.3Ü; - 
18.30; 20,30), Miorița (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Floreasca (10,30; 16; 18,15; 20.30).
Drum de încercare: Unirea (16; 18,15;
20,30). Pedro pleacă în Sierra rulează la 
cinematograful T. Vladimirescu (15,30; 18; 
20,30). Tinerii — cinemascop: Popular 
(10,30; 16; 18,15; 20,30), Drumul Serii (14,30; 
16 45; 19; 21,15). Mirajul: Arta (16; 18; 20), 
Moșilor (16; 18; 20), Olga Bancic (15,30; 18; 
20,30). Pompierul atomic rulează la cine
matograful Ilie Pintilie (16; 18; 20). Lupii 
Ia stînă: 8 Mal (15,30: 18; 20,30). Oameni 
șl fiare — ambele serii: 30 Decembrie 
(15; 19). Magistratul rulează la cinemato
graful B. Delavrancea (16; 18; 20).

Substratul „capitulării" lui Chombe
LEOPOLDVILLE 16 (Agerpres). — 

Primul ministru Adoula și președin
tele Kasavubu au adresat marți 
seara secretarului general al O.N.U., 
U Thant, mesaje în care îi fac cu
noscut că guvernul Congoului este 
gata să dea lui Chombe și compli
cilor săi „protecție deplină și toate 
asigurările necesare“ cînd se vor 
reîntoarce la Elisabethville. In me
sajul său, Adoula declară că îi aș
teaptă „cu brațele deschise" pe con
ducătorii secesioniștilor și își expri
mă dorința să colaboreze cu ei în 
modul cel mal strîns.

Este semnificativ că amnistierea- alte „state? din cadrul Congoului.

seoesioniștilor katanghezi urmează, 
după cum subliniază agenția France 
Presse, unui mesaj adresat de pre
ședintele S.U.A., Kennedy, primului 
ministru Adoula. Agenția relevă că 
acest mesaj îl „sfătuiește“ pe Adoula 
să colaboreze cu Chombe.

După ce a dat publicității decla
rația sa de „capitulare", Chombe a 
declarat totuși că nu renunță la așa- 
zisul „drept al Katangăi la auto
determinare“ și că pentru moment 
consimte să-și exercite acest drept 
prlntr-un regim federal alături de

CINEMATOGRAFE. Povestea anilor în
flăcărați — film pentru ecran panoramic: 
Patria (11; 15; 18; 21). Vaporul lui Emil — 
cinemascop: Republica (10; 12; 14; 16,30; 
18,45; 21), București (10; 12; 14; 16,45; 19; 
21), Gh. Doja (10; 12; 14; 16,30; 18,45; 21), 
23 August (10; 12; 14,30; 16,45; 19; 21). Sub 
cupola albastră; Magheru (9,45; 12> 14,15; 
16,30; 18,45; 21), I. C. Frlmu (9,30; 11,45;
14; 16,15; 18,30; 21), G. Coșbuc (9,45; 12; 
14,15: 16,30; 18,45; 21). Telefonista rulează 
la cinematografele V. Alecsandrl (15; 17; 
19; 21), Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15; 20.30), 
1 Mai (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30). Trans
portul: Sala Palatului R. P. Romîne (o- 
rele 17 — seria de bilete 616), Elena Pa
vel (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Căzută 
din lună — cinemascop: rulează la cine
matografele Luceafărul (16; 18,15; 20,30), 
16 Februarie (16; 18; 20). Lanterna
fermecată șl Pățaniile lui Duluș și 
Lăbuș: Tineretului (orele 10 și 12). Mis
terul celor doi domni „N": Tineretului 
(orele 14,30: și 16,30). Acord final: Tinere
tului (orele 18,30 și 20.30). Pentru un zîm- 
bet senin: Sala Palatului R. P. Romîne 
(orele 20,15 — seria de bilete 639), Lumina 
(rulează în continuare de la orele 10 
pînă la orele 14. după-amiază 16; 18,30; 
20,30), Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21), Li
bertății (10; 12; 16,30; 18,30; 20,30). Cînd 
copacii erau mari: Central (10.30; 12,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Grivlța (16;
18,15; 20,30). Program special pen
tru copii la orele 10 la cinematograful 
13 Septembrie. Omul de lingă tine : 13 
Septembrie (11,30; 15,30; 18; 20,30), Aurel 
Vlaicu (15; 17; 19; 21). Petre cel isteț: 
Timpuri Noi (rulează în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 21). Spionaj contra 
spionaj rulează la cinematograful Maxim

TELEVIZIUNE. Orele 19.00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Pentru copii. 19.30 — 
Actualitatea cultural-artistică. 20,20 —
Filmul artistic „Nouă zile dintr-un an" — 
o producție a Studioului „Mosfilm“, dis
tinsă cu marele premiu „Globul de cris
tal” la Festivalul internațional al filmu
lui de la Karlovy Vary din 1962. în în
cheiere: Buletin de știri.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteil" Țel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali și difuzorii voluntari din Întreprinderi și instituții. Tiparul : Combinatul Poligrafic Casa Scînteii

CUM E VREMEA
Ieri în țară : vremea s-a menținut în 

general frumoasă și geroasă. Cerul a 
fost noros în Ardeal și Dobrogea și 
schimbător, mai mult senin, în celelalte 
regiuni. Seara a început să ningă local 
în cîmpia Tisei. Vîntul a suflat în gene
ral slab, pe alocuri cu intensificări pînă 
la tare, viscolind Izolat zăpada în Ardeal 
și Oltenia. Temperatura aerului la ora 14 
avea valori cuprinse între minus 7 gra
de la Tirgoviște și minus 20 de grade 
la Dej și Toplița. Ieri în București : 
vremea s-a menținut frumoasă și geroa- 
.să, cu cerul mai mult senin. Vîntul a 
suflat slab, pînă la potrivit, predominînd 
din vest. Temperatura. maximă a aeru
lui a fost de minus 9 grade.

Timpui probabil pentru zilele de 18, 19 
și 20 ianuarie. In țară : vremea se va 
menține rece,, cu nopți geroase. Cerul va 
fi mai mult noros. Ninsori locale vor 
cădea în toate regiunile țării, mai frec
vente în sud. vînt potrivit, temporar 
pînă la tare, din est. Temperatura sa 
menține coborîtă. Minimele vor fi cu
prinse între minus 10 și minus 20 da 
grade, iar maximele între minus 2 șl 
minus 12 grade. In București : vreme 
rece, cu nopți geroase. Cerul va fi mal 
mult noros. Temporar ninsoare. Vînt po
trivit, pînă la tare, din est. Temperatur 
ra staționară.

----  -■ U


